2016 Revisie AVOI-UNOG - welke aanpassingen
Begin:
Uit een advies van Eiffel (september 2013) “Inventarisatie regelingen Kabels en Leidingen
Gemeente Oude IJsselstreek versie 2.0”:
de artikelen 149, van de Gemeentewet en artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet zijn
voldoende. Het gaat hier alleen om de verordening. De Belemmeringenwetprivaatrecht is niet
van toepassing tenzij er in het verleden geen overeenstemming is bereikt over het hebben liggen
en de minister er een besluit over heeft genomen. Dit is zeer waarschijnlijk niet van toepassing
aangezien er contracten zijn afgesloten.
Dan kan ook het begrip “gedoogplicht” onder i worden beperkt tot de Telecommunicatiewet.
Locatie

Hoofdstuk Een: Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsbepaling

Algemeen

Begrippenlijst gesorteerd.
Op verzoek van de jurist van Winterswijk:
Begrippen in AVOI en in de Nadere regels en uitvoeringvoorschriften graag in alfabetische
volgorde plaatsen.

Verwijzingen elders in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
worden automatisch aangepast (door kruisverwijzingen: worden bijgewerkt bij afdrukken of
door [Ctrl]+[A] en dan [F9] = alles bijwerken.
Was:

i.

Kan worden:

gedoogplichtige

degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel
1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht of in artikel 5.2,
eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

gedoogplichtige

degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel
5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

Dit is echter niet
toegepast!
Reden:

Was:

De Belemmeringenwetprivaatrecht is niet van toepassing tenzij er in het verleden geen
overeenstemming is bereikt over het hebben liggen en de minister er een besluit over heeft
genomen. Dit is zeer waarschijnlijk niet van toepassing aangezien er contracten zijn
afgesloten.
k.

Wordt:

Reden:

werkzaamheden

handmatige en mechanische (graaf)werkzaamheden in de
openbare grond in verband met de aanleg,
instandhouding en opruiming van kabels en leidingen, en
daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit
hoofde van haar functie als beheerder van openbare
grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te
voeren.

werkzaamheden

alle stadia van werkzaamheden, die verband houden met
de aanleg, het houden, instandhouden en opruimen van
kabels en leidingen en het daarbij behorende herstel van
de openbare grond (zoals bedoeld in onderdeel o van
artikel 1).

Dit dekte niet volledig de lading… de netbeheerder of grondroerder kan ook meer dan alleen
(graaf)werkzaamheden in de openbare grond uitvoeren. De werkzaamheden moet in verband
staan met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.
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Was:

s.

Wordt:

Reden:

uitvoeringsvoorschrif
ten

uitvoeringsvoorschriften volgens de “Algemene
Voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders
Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en
onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven”.

uitvoeringsvoorschrif
ten

uitvoeringsvoorschriften volgens de “Handboek
ondergrondse infrastructuren: nadere regels en
uitvoeringsvoorschriften UNOG”. Voorheen bekend als
“Algemene voorwaarden UNOG (Uniformiteit
Netbeheerders Oostelijk Gelderland) voor het leggen,
hebben en onderhouden en opruimen van kabels en
leidingen van netbeheerders”.

Via artikel 3 lid 1 (Nadere regels) worden het Handboek (artikel 1 (onderdeel r) en 8 lid 3),
maar ook de Nadeelcompensatie (artikel 10 lid 2d) gekoppeld aan de AVOI. De
Nadeelcompensatie (artikel 10 lid 2d) valt in de categorie beleidsregels.
Deze twee documenten (handboek en nadeelcompensatieregeling) moeten alleen door het
college van B&W worden vastgesteld.
Afwijkend is dat het Handboek nu ook door het college van B&W wordt vastgesteld.

Was:

n.

Wordt:

instemmingsbesluit

besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen
werkzaamheden.

instemmingsbesluit

besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen
werkzaamheden (volgens artikel 5.4 lid 5 van de
Telecommunicatiewet maar ook geldig voor overige
kabels en leidingen zoals bedoeld onder onderdelen c en d
van artikel 1).

exploitant van de
kabels en/of leidingen

de rechtspersoon die het netwerk (k) winstgevend
beheert

Toevoegen:
Toevoegen:

h.

Locatie

Toelichting

Toevoegen aan:

Toelichting:
Toegevoegd aan begrip
Instemmingsbesluit
Het onderscheid tussen reguliere (graaf)werkzaamheden, werkzaamheden van minder
ingrijpende aard is ook bedoeld volgens artikel 5.4 lid 5 van de Telecommunicatiewet maar
niet uitsluitend voor telecommunicatie.

Locatie

Hoofdstuk Een: Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsbepaling

Begrip:

Nutsbedrijven vervangen door netbeheerders.

Was:

s.

uitvoeringsvoorschrif
ten

uitvoeringsvoorschriften volgens de “Algemene
Voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders
Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en
onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven”.

Wordt:

s.

uitvoeringsvoorschrif
ten

uitvoeringsvoorschriften volgens de “Nadere regels en
uitvoeringsvoorschriften voor ondergrondse
infrastructuren”. Voorheen bekend als “Algemene
voorwaarden UNOG (Uniformiteit Netbeheerders
Oostelijk Gelderland) voor het leggen, hebben en
onderhouden en opruimen van kabels en leidingen van
netbeheerders”.

Reden:
Was:

Niet alle netbeheerders zijn nutsbedrijven, andersom wel. Het gaat om alle netbeheerders.
v.

Combi Proces
Hoofdleidingen
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proces gehanteerd door de netbeheerders (gecombineerd
in Stuurgroep Gecombineerde aanleg Gelderland,
Flevoland) voor de coördinatie combiwerken
Hoofdleidingen voor nieuwbouw, reconstructies en
saneringen.
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Vervallen
Reden:

Vervalt, omdat niet meer wordt verwezen naar dit proces (artikel 10 lid 2).

Locatie

Artikel 2

Was:

Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor het aanleggen, in
stand houden en opruimen van kabels en leidingen in of op openbare gronden, voor zover de
gemeente Gemeentenaam deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover
coördinatieverplichtingen heeft.

Wordt:

Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor de aanleg,
instandhouding inclusief het nemen van maatregelen, waaronder de verplaatsing en
opruiming van kabels en leidingen in of op openbare gronden.

Reden:

Beperking over openbare ruimte is niet aan de orde. Zin herschreven en uitgebreid met
verplaatsen en opruimen.

Locatie

Artikel 3

Was:

2.
Deze nadere regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: de wijze van
uitvoering bij de aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen, het
medegebruik van voorzieningen en het opstellen van voorschriften op het gebied van
markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven.

Wordt:

2.

Toepasselijkheid

Nadere regels

Deze nadere regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verlegging,
verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen, het medegebruik van voorzieningen en het
opstellen van voorschriften op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van
proefsleuven
Locatie

Artikel 4

Was:

1.
Het is verboden zonder of in afwijking van het door het college verleend
instemmingsbesluit over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden,
medegebruik van voorzieningen en de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met
overige netbeheerders, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in
stand te houden of op te ruimen.

Instemmingsvereiste

Wordt:

1.
Het is verboden zonder of in afwijking van het door het college verleend
instemmingsbesluit en zonder de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met overige
netbeheerders, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te
houden, te wijzigen, te verplaatsen of op te ruimen.

Reden:

Tekst: “… over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, medegebruik van
voorzieningen …” kan vervallen, want dit staat al in artikel 3.

Locatie

Artikel 4 Instemmingsvereiste

Was:

3.
Het instemmingsbesluit vervalt als daarvan niet uiterlijk binnen één (1) jaar na het
onherroepelijk zijn van het besluit gebruik wordt gemaakt.

Wordt:

3.
Het instemmingsbesluit vervalt als daarvan niet uiterlijk binnen 12 maanden na
afgifte van het besluit gebruik wordt gemaakt.

Locatie

Artikel 5

Was:

1.
Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten, vraagt daarvoor een
instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4, aan bij het college.

Aanvragen en melden

2.
Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten kan hierover vooroverleg
voeren met het college om de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden.
Eventueel
vervallen, maar
omwille van de
tekst als geheel
handhaven
(anders staat lid 3
niet in relatie tot
lid 2).

Ongewijzigd.
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Reden:

Overbodig want iedereen die werkzaamheden wil verrichten vraagt een instemmingsbesluit
aan, omdat het verboden is zonder instemmingsbesluit werkzaamheden te verrichten.

Lid verplaatsen
van artikel 6 naar
5 (omnummeren)

3.
Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 5, moet
gebruik worden gemaakt van daartoe door het college vastgestelde formulier.

Reden:

Lid hoort bij aanvraag. In het artikel 6 worden de specifieke eisen genoemd.

Locatie

Artikel 6 Gegevensverstrekking

Was:

f.

een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

-

een opgave van het gewenste tracé;

f.

een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

-

een opgave van het gewenste tracé;

Wordt:

•
een tekening op witdruk in schaal 1:1.000 of 1:500 met daarop aangegeven het
gewenste tracé en één of meerdere straatnamen ter plaatse van de werkzaamheden en een
doorsnede van zowel de bestaande als de nieuwe inhoud van de sleuf inclusief een
geactualiseerde ondergrond;
Locatie

Artikel 8

Voorschriften en beperkingen

Was:

1.
Het college kan aan het instemmingsbesluit nadere voorschriften of beperkingen
verbinden in het belang van:

Wordt:

1.
Het college kan met inachtneming van de uitvoeringsvoorschriften aan het
instemmingsbesluit nadere voorschriften of beperkingen verbinden in het belang van:
Uit een advies van Eiffel (september 2013)
Onderstaand zijn voorschriften. Deze niet in de verordening in detail uitwerken, maar in nadere
regels en/of uitvoeringsvoorschriften1. Dan is het college (of organisatieonderdeel via delegatie/mandaatregeling) bevoegd deze aan te passen en hoeft men niet naar de raad.

Was:

3.
De grondroerder informeert omwonenden ter plaatse van de uit te voeren
werkzaamheden zoals bedoeld in onderdeel t van artikel 1 minimaal drie werkdagen voor de
start van de werkzaamheden schriftelijk over aanvang, duur, aard en plaats van de
werkzaamheden.

Wordt
(omnummeren
naar 4):

3.
De grondroerder informeert omwonenden ter plaatse van de uit te voeren
werkzaamheden zoals bedoeld in onderdeel t van artikel 1 voor de start van de
werkzaamheden schriftelijk over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

Reden:

Gaat om uitvoeringsvoorschriften, die al genoemd zijn in Uitvoeringsvoorschriften / algemene
voorwaarden UNOG. Ook is de periode niet in overeenstemming met elkaar: 2 of 3 dagen.
In Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG
4.2

Communicatie

37.
De instemmingshouder informeert omwonenden ter plaatse van de uit te voeren
werkzaamheden minimaal twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk
over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden (zie verder onder paragraaf 5.1.2
“Uitvoering”).
Was:

5.
De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels
en leidingen en medegebruik van voorzieningen moet gebeuren conform in de gemeente van
toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften zoals bedoeld in onderdeel s van artikel 1.
In dat kader is het college ook bevoegd voorschriften te stellen op het gebied van markering,
afzetting en het toepassen van proefsleuven. Bij tegenstrijdigheden van de bepalingen van
deze verordening en de bepalingen uit de uitvoeringsvoorschriften, hebben de bepalingen van
deze verordening voorrang.

Wordt
(omnummeren
naar 3):

1

5.
De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels
en leidingen en medegebruik van voorzieningen moet gebeuren conform in de gemeente van
toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften zoals bedoeld in onderdeel s van artikel 1.

De nadere regels waren er al jarenlang en zijn onlangs geactualiseerd: Uitvoeringsvoorschriften / algemene voorwaarden UNOG.

Revisie AVOI - welke aanpassingen 2016
Gemaakt door Henri Grotenhuis op 22-1-2016 8:29:00
Laatst afgedrukt op 12-4-2016 13:19:00

Pagina 4 van 11

Vervalt (naar
Uitvoeringsvoorsc
hriften / algemene
voorwaarden
UNOG)

4.
De grondroerder meldt het werk via het genoemde systeem zoals bedoeld in
onderdeel u van artikel 1.

Vervalt (naar
Uitvoeringsvoorsc
hriften / algemene
voorwaarden
UNOG)

8.

Correctie alsnog
opgenomen,
hoewel deze
gelden conform de
Uitvoeringsvoorsc
hriften / algemene
voorwaarden
UNOG

Eventueel: (was 8, wordt 5).
De grondroerder draagt de marktconforme kosten voor
herstel die gebaseerd zijn op de Algemene voorwaarden zoals bedoeld in onderdeel r van
artikel 1, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

Vervalt (naar
Uitvoeringsvoorsc
hriften / algemene
voorwaarden
UNOG)

9.
De grondroerder draagt in het geval van werkzaamheden voor de aanleg,
instandhouding en opruiming van kabels en leidingen bestemd voor het transport van vaste,
vloeibare of gasvormige stoffen en energie (nutsnetwerken) de marktconforme kosten voor
herstel die gebaseerd zijn op de Algemene voorwaarden zoals bedoeld in onderdeel s van
artikel 1, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

Vervalt (naar
Uitvoeringsvoorsc
hriften / algemene
voorwaarden
UNOG)

11.
Als een grondroerder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, is hij
verplicht de specifieke schade te herstellen ten einde de situatie terug te brengen in de oude
staat.

Locatie

Artikel 8

Toevoegen:

Het college kan, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3, de vergunning wijzigen of
intrekken, als:

De grondroerder draagt in het geval van werkzaamheden voor de aanleg,
instandhouding en opruiming van kabels en leidingen ten behoeve van een (al dan
niet openbaar) elektronisch communicatienetwerk de marktconforme kosten voor
herstel die gebaseerd zijn op de VNG richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden
Telecom” en de bijbehorende “Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of
leidingwerken”, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Gewijzigd per 1 januari
2013

a.
de exploitant van de kabels en/of leidingen niet binnen zes maanden na het
onherroepelijk worden van het instemmingsbesluit met de werkzaamheden als omschreven in
het instemmingsbesluit is begonnen;
b.
de in het instemmingsbesluit benoemde werkzaamheden langer dan een
aaneengesloten periode van zes maanden stilliggen;
c.

blijkt dat de vergunning op basis van onjuiste of onvolledige gegevens is verleend;

d.

de vergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is afgegeven;

e.
de exploitant van de kabels en/of leidingen het bepaalde bij of krachtens deze
Leidingenverordening of de uitvoeringsvoorschriften niet naleeft;
f.

dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van werken.

Het college gaat niet over tot intrekking of wijziging van het instemmingsbesluit dan nadat het
college de houder van het instemmingsbesluit heeft gehoord.
Aan het besluit tot wijziging of intrekking van het instemmingsbesluit kan de verplichting
worden verbonden om de betreffende leiding(en) te verleggen/verplaatsen en/of deze te
verwijderen.

Uit een advies van Eiffel (september 2013) “Inventarisatie regelingen Kabels en Leidingen
Gemeente Oude IJsselstreek versie 2.0” naar aanleiding van een onderzoek komt naar voren dat
het onderwerp verlegging niet in de verordening opgenomen moet worden maar in beleid.
Dit beleid is UNOG-breed verspreid (“Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen”) en ook
de hoofdreden voor het aanpassen van de AVOI.
Locatie

Hoofdstuk Drie : Overige bepalingen

Was:

Artikel 10 Verleggingen
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Wordt:

Artikel 10 Verleggingen van netten

Was:

Lid 2
2. Op het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen die ten dienste staan
van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden en niet
vallend onder het eerste lid, waaronder het verplaatsen, gelden de volgende bepalingen:
a.

…

b.
Eventuele compensatie wordt verleend op basis van geldende privaatrechtelijke
overeenkomsten met de netbeheerder(s); WIJZIGEN
c.
Compensatie wordt alleen verleend op basis van een gespecificeerd
kostenoverzicht;
d.
Het college en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing
van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken;
e.
Na een verzoek tot het nemen van maatregelen gaat de netbeheerder zo snel
mogelijk over tot de uitvoering, maar niet later dan vijftien (15) weken na de datum van
ontvangst van het verzoek, conform het Combi Proces Hoofdleidingen, zoals bedoeld in artikel
1 onderdeel v. WIJZIGEN: algemener omschrijven
Wordt:

Artikel 10

Verleggingen van netten

2. Op het nemen van maatregelen wat betreft kabels en/of leidingen die ten dienste staan
van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden en niet
vallend onder het eerste lid, waaronder het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het
anderszins nemen van maatregelen over in of op openbare grond aanwezige kabels en/of
leidingen, zijn de door het college vastgestelde regels van toepassing, tenzij en voor zover
daarover andersluidende afspraken zijn overeengekomen tussen partijen:
a.

…

b. De gemeente en de netbeheerder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van
leidingen en/of kabels elkaars schade zo veel mogelijk beperken.
c. Na een verzoek tot het nemen van maatregelen gaat de netbeheerder zo snel mogelijk
over tot de uitvoering, maar niet later dan twaalf (12) weken na de datum van ontvangst van
het verzoek.
d. De door het college vastgestelde regels zijn van toepassing voor een op aanvraag toe te
kennen financiële tegemoetkoming (bij wijze van nadeelcompensatie) in het geval dat een
netbeheerder schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale
bedrijfsrisico kan worden gerekend en de vergoeding van deze schade niet op een andere
wijze is verzekerd.
Deze beleidsregels over nadeelcompensatie zijn vastgelegd als
“Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen”.
Reden:

Deze (voormalige) details niet in de verordening opnemen. Dit zijn beleidsregels, wanneer de
wet nadeelcomopensatie (Awb) in werking treed is dit onverbindend. Dit kun je opnemen in
een verlegregeling die wordt vastgesteld door het college of een nadeelcompensatieregeling.
In UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland)-verband is de
Nadeelcompensatieregeling opgesteld die door de 15 gemeenten is (of wordt) vastgesteld.
Termijn:
Netbeheerders willen sneller aan klantvraag voldoen. In dit geval is de gemeente ook een
klant, dus 3 weken sneller moet geen probleem zijn. De praktijk zal zijn dat dergelijke
verzoeken al veel langer in de lucht hangen.

Artikelnummering
toegevoegd

Artikel 14

Informatieplicht

Locatie

Artikel 15 Digitale gegevens

Toevoegen

Toevoegen en Omnummeren:
1.
Het college kan nadere regels stellen over de te verstrekken gegevens en de wijze
waarop die worden verstrekt.
4.
Uitgangspunt is dat gegevens die digitaal voorhanden zijn of moeten zijn ook in
digitale vorm worden verstrekt.

Reden:

Uitbreiding

Kan vervallen,

Artikel 16
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want dit is beleid.
Geen actie: alleen
aandachtspunt

1.
Het college organiseert periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de
gemeente Gemeentenaam bekende netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende
partijen worden uitgenodigd.
2.
In dit overleg worden de plannen van de gemeente Gemeentenaam en van de diverse
netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen besproken en eventueel
afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

Tekst correctie
(volledigheid):
Was:

Hoofdstuk Vier

: Handhavings- en toezichtbepalingen

Wordt:

Hoofdstuk 4

: Handhavings- toezicht- en strafbepalingen

Toevoegen of
gebruiken: niet de
Telecommunicatie
verordening maar
de AVOI vervalt

Artikel 21

Inwerkingtreding

2.
Op de datum van inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde verordening
wordt de AVOI zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 20 januari 2011 gemeente
Gemeentenaam ingetrokken.

Toevoegen:
Was:

Artikel 22

Overgangsbepalingen

Wordt:

Artikel 22

Overgangsbepalingen en hardheidsclausule

TOEVOEGEN
Hardheidsclausule

Lid 3
3.
Het college kan in incidentele en te motiveren gevallen afwijken van de bepalingen
van deze verordening, als de toepassing daarvan, gelet op het doel en de strekking van de
verordening, leidt tot onredelijkheden of onbillijkheden van overwegende aard.
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Toelichting
Op diverse plekken is de tekst in de toelichting geactualiseerd. De reden van de aanpassing van de Algemene
Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) is in de toelichting verwoord.
Begrippen zijn ook alfabetisch geplaatst.
Er is ook aangegeven welke onderdelen naar het “handboek” zijn verplaatst.
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Beleidsregels nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
In de beleidsregels die eerder via Winterswijk zijn verspreid, stond niet de juiste grondslag. De nieuwe versie bevat
wél de juiste juridische grondslag:
Artikel 10 lid 2 AVOI, artikel 3:4 lid 2 en Titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht.
Omdat dit een document is, dat de juiste juridische grondslag heeft en daarbij ook een verbetering op het gebied van
nummering en opmaak, is dit document bruikbaar voor verspreiding binnen de UNOG. De versie van Oude IJsselstreek
is generiek gemaakt: iedere gemeente kan haar eigen naam invullen.
Het document heeft automatische verwijzingen en enige taalcorrectie. Ook zijn de bijlagen gebaseerd op Excelbestanden (en geen plaatjes). Ook is de toelichting via verwijzingen gekoppeld naar de juiste nummering / koppen.
Inhoudelijk verschilt het maar op een heel klein onderdeel van eerdere versie, namelijk:








het woord "aanwijzing" is niet gehanteerd.
Netbeheerder = belanghebbende (zie mail van ma 15-12-2014 8:41 en vrijdag 12 december 2014 19:30)
het woord "c.q."  dan wel
woord "indien"  als
woord "ten aanzien"  wat betreft
Schrijfdeskundigen van o.a. Oost Gelre, maar ook bij onze gemeente zijn van mening dat je het woord “dient”
dient te vermijden. Er wordt exact hetzelfde bedoeld met een ouderwets taalgebruik.
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Handboek ondergrondse infrastructuren UNOG_2016_v5
Het Handboek moet door het college worden vastgesteld. Gelet op de inhoud van het handboek is er naar sprake van
de nadere regels zoals bedoeld in artikel 3 AVOI. Daarom is aan de naam van het handboek ook de term "nadere
regels" toegevoegd. Dat schept duidelijkheid. Het maakt qua procedure niet uit; het college is bevoegd de nadere
regels vaststellen.
Inhoudelijk:


Alle artikelen zijn vernummerd en voorzien van de tekst “artikel”.
Een doorlopende nummering van de artikelen een “must” is. Anders is er helemaal niets meer terug te
vinden in het document en wordt het met het verwijzen wel heel erg lastig.



Alle tekst is nog eens op schrijffouten nagelopen.



Ik heb de volgende aanpassingen gemaakt:

Wijzigen:
Was:

j.
Kunstwerk
Voor de geleiding aangebrachte infrastructuur van een
leiding waaronder in ieder geval wordt verstaan een leidingentunnel en leidingenviaduct, en
in infrastructuur aanwezige voorziening ten behoeve van de geleiding van een leiding.

Wordt:

j.

Toevoegen:

Was:

Kunstwerk


Infrastructurele voorzieningen bestemd voor leidingen, zoals leidingentunnels,
leidingenviaducten, overkluizingen;



infrastructurele voorzieningen zoals bruggen en tunnels, waar ook leidingen in, op of
aan kunnen worden bevestigd.



Ik heb toegevoegd (op verzoek van jurist Winterswijk) hoe het tarief berekend
wordt:

OUD 99 = 100.
107. De geldende tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven worden
beschikbaar gesteld aan de netbeheerders.

Wordt:

99.
Jaarlijks worden de tarieven door de UNOG-gemeenten vastgesteld op basis van een
indexering welke is afgestemd met de netbeheerders.
In 1983 is door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders uitgebreid stilgestaan bij de
opbouw van de tarieven. In een overleg door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders
in april 1996 is de opbouw van de tarieven verfijnd en zijn afspraken gemaakt over de
jaarlijkse aanpassing van deze cijfers.
Sinds eind 2012 geldt één uniform tariefsysteem voor het verrekenen van straatwerk. Met de
invoering van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) is er geen
onderscheid in procedure tussen netbeheerders van openbare elektronische
communicatienetwerken en overige netbeheerders. Ook de uitvoering wordt uniform
behandeld vanuit de wegbeheerder.

Toevoegen:
Was:

OUD 99 = 100.
107. De geldende tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven worden
beschikbaar gesteld aan de netbeheerders.

Wordt:

99.
Jaarlijks worden de tarieven door de UNOG-gemeenten vastgesteld op basis van een
indexering welke is afgestemd met de netbeheerders.
In 1983 is door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders uitgebreid stilgestaan bij de
opbouw van de tarieven. In een overleg door de agendacommissie UNOG en de netbeheerders
in april 1996 is de opbouw van de tarieven verfijnd en zijn afspraken gemaakt over de
jaarlijkse aanpassing van deze cijfers.
Sinds eind 2012 geldt één uniform tariefsysteem voor het verrekenen van straatwerk. Met de
invoering van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) is er geen
onderscheid in procedure tussen netbeheerders van openbare elektronische
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communicatienetwerken en overige netbeheerders. Ook de uitvoering wordt uniform
behandeld vanuit de wegbeheerder.

Gewijzigd:

Aanvullende kosten: verplaatst van artikel 13 naar artikel 10 (sectie)

Was:

124.
m²:

Voor onherstelbare schade aan heesterbeplanting gelden de vervangingskosten per

•
halfhoge en opgaande heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOGtarieven, voor het eerst in 2015).
•
bodembedekkende heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOGtarieven, voor het eerst in 2015).
Wordt:

125.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en via de UNOG-tarieven gepubliceerd.

116.
m²:

Voor onherstelbare schade aan heesterbeplanting gelden de vervangingskosten per

a.
halfhoge en opgaande heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOGtarieven[voetnoot: Element aan UNOG-tarieven toegevoegd per 1 januari 2015.] ).
b.
bodembedekkende heesters: de tarieven zijn voor terug te vinden in de UNOGtarieven).
117.
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en via het UNOG-secretariaat of de
individuele gemeente als geactualiseerde UNOG-tarieven bekend gemaakt.
Toevoegen:

Artikel 1.Communicatie en uitvoering
Sectie 1.01
A.

Werkwijze

Melding

.
Als wordt gestart met werkzaamheden zonder een melding volgens lid 51, volgt een
verrekening van kosten volgens de geldende tarieven (artikel 10 “UNOG-tarieven” [breken
zonder melding]).
.
Als er een melding volgens lid 51 is gedaan, maar er worden geen werkzaamheden
uitgevoerd en de melding wordt niet geannuleerd, volgt een verrekening van kosten volgens
de geldende tarieven (artikel 10 “UNOG-tarieven” [Niet (tijdig) afmelden bon]).
Toevoegen:

Aanvullende kosten:
118.
De kosten voor het opbreken zonder melding (lid 53) en voor het niet (tijdig)
afmelden (lid 54) zijn terug te vinden in de UNOG-tarieven.

Gewijzigd:

Beplanting

Was:

77.
Verloren gegaan beplantingsmateriaal zal voor rekening van de instemmingshouder
door de gemeente in een eerstvolgende geschikte plantseizoen door nieuw materiaal worden
vervangen. Hierin is ook begrepen 2 jaar onderhoud door de gemeente. Kosten worden
voorafgaand aan deze realisatie begroot en gedeclareerd bij de instemmingshouder.
a.
Gewassen die tussen 1 april en 1 november worden uitgenomen kunnen als verloren
worden beschouwd en moeten worden vervangen.
b.
Planten die langer dan 24 uur uit de grond zijn geweest en geen water hebben gehad,
kunnen als verloren worden beschouwd en moeten worden vervangen.

Wordt:

79 …
a.
Gewassen die tussen 1 april en 1 november worden uitgenomen moeten als verloren
worden beschouwd en worden vervangen.
b.
Planten die langer dan 24 uur uit de grond zijn geweest en geen water hebben gehad,
moeten als verloren worden beschouwd en worden vervangen.
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