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Samenvatting

In 2007 heeft de VNG naar aanleiding van de wijzing van de Telecommunicatiewet een nieuwe
Model-Telecommunicatieverordening opgesteld (ledenbrief Lbr. 07/122). Op basis van de
opgedane ervaringen hebben wij de modelverordening 2007 aangepast. De ModelTelecommunicatieverordening 2010 vervangt de Model-Telecommunicatieverordening uit 2007.
De nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden voor de invulling van de coördinatierol van de
gemeente bij de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels. Zo kan de gemeente
medegebruik van voorzieningen afdwingen en kunnen de verschillende graafwerkzaamheden
beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden
van al dan niet ingrijpende aard en is een procedure opgenomen voor spoedeisende
werkzaamheden. In het kader van het strategisch thema Vermindering regelgeving en toezicht is
het model getoetst en waar mogelijk aangepast op de mogelijkheden tot deregulering. De ModelTelecommunicatieverordening inclusief toelichting is tevens te vinden op
www.modelverordeningen.nl.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de nieuwe Model-Telecommunicatieverordening 2010. Middels deze ledenbrief
informeren wij u over de achtergrond van de wet en de wijzigingen die de modelverordening heeft
ondergaan.
Achtergrond
In de Telecommunicatiewet staan de belangrijkste rechten en plichten van betrokken partijen voor
het leggen, verleggen, onderhouden en verwijderen van telecomkabels. Deze wet verplicht elke
gemeente in het land een telecommunicatieverordening op te stellen. De VNG en het GPKL1
hebben hiertoe in 2007 bij de herziening van de Telecommunicatiewet een ModelTelecomverordening (lbr. 07/122) opgesteld. In deze Model- Telecommunicatieverordening zijn
naar aanleiding van de opgedane ervaring met de Model-Telecomunicatieverordening 2007 en de
inwerkingtreding van de Wet Informatievoorziening ondergrondse netten (WION) een aantal
wijzigen doorgevoerd. In dit proces is de VNG inhoudelijk begeleid door het Gemeentelijk Platform
Kabels en Leidingen (GPKL).
Wettelijk verplichting uit de Telecommunicatiewet
De gemeente moet telecomkabels in de grond die zij beheert gedogen. Als beheerder van
openbare grond heeft de gemeente een coördinerende taak wat betreft graafwerkzaamheden voor
de aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels (hierna: graafwerkzaamheden).

1

Het GPKL is een vereniging die zich ten doel stelt de behartiging van de gemeentelijke belangen bij de totstandkoming

van wetgeving, regelgeving, beleidsregels en technische en juridische afspraken ter zake van de ondergrondse
infrastructuur van kabels en leidingen en het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie tussen de leden, en partijen
buiten de vereniging.

Immers, deze werkzaamheden dragen een veiligheidsrisico met zich mee en kunnen overlast
geven voor omwonenden en in de buurt gelegen bedrijven. Ook kunnen de werkzaamheden effect
hebben op de verkeerssituatie. Om invulling te kunnen geven aan de coördinerende taak van de
gemeente schrijft de wet voor dat de gemeenteraad een verordening vaststelt waarin algemene
regels worden opgenomen met betrekking tot graafwerkzaamheden (artikel 5.4, lid 4 van de wet).
De wet biedt daarnaast de mogelijkheid voor het college om specifieke voorwaarden te stellen in
het instemmingsbesluit dat wordt afgegeven na een melding (artikel 5.4, lid 2 en 3).
De wijzigingen bij de Model-Telecommunicatieverordening 2010
In de Model-Telecommunicatieverordening 2010 zijn t.o.v. de modelverordening uit 2007 de
volgende wijziging doorgevoerd:
- Aanhef: In de aanhef wordt verwezen naar artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet.
Hiermee is de geconstateerde omissie hersteld.
- Vervallen artikel 5. Daarbij is overwogen dat een verplichting van aanbieders om
omwonenden en bedrijven over de werkzaamheden te informeren vaak al onderdeel is van
het gemeentelijk beleid.
- Vervallen tweede lid artikel 5 (was artikel 6): Deze meldingsplicht voor het in of uit gebruik
nemen van kabels is opgenomen artikel 5.2 lid 9 van de Telecommunicatiewet en kan
derhalve in de verordening komen te vervallen.
- Vervallen eerste lid artikel 6 (was artikel 7) en herschrijving over leden van dit artikel. De
oorspronkelijke leden 2, 3 en 4 zijn hernummerd en herschreven. Ook de toelichting op dit
artikelen is herschreven om daarmee is beter aangesloten bij de Telecommunicatiewet.
- Vervallen artikel 9 (modelverordening 2007): Deze registratievoorziening is inmiddels
opgenomen in de WION en kan derhalve in de verordening komen te vervallen.
Te verwachten ondersteunde producten VNG en GPKL
VNG en GPKL willen gemeenten ook in de toekomst blijven ondersteunen bij uitvoeren van
werkzaamheden in de ondergrond. Op dit moment werken VNG en het GPKL aan een
Modelverordening voor het leggen, onderhouden en verwijderen van niet-telecomkabels en –
leidingen (“nutsinfra” zoals gas, water, elektra) in gemeentegrond. Er is momenteel sprake van
een lappendeken aan regels en afspraken. Dat hindert goede afstemming tussen gemeenten en
netbeheerders van deze kabels en leidingen en leidt tot vertraging van de uitvoering van
werkzaamheden in de ondergrond, zowel voor netbeheerders als voor gemeenten. Met een
modelverordening worden de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente als beheerder van
de openbare (onder)grond duidelijker. De gemeentelijke regierol in onder- en bovengrond is
daarbij uitgangspunt. Ook de rol en de rechtspositie van de netbeheerders wordt hiermee
duidelijker.
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In het kielzog van deze modelverordening werken, VNG en het GPKL aan het oplossen
handreikingen en aanbevelingen voor werkafspraken (“best practices”) met betrekking tot:
planning en coördinatie,
omgaan met kabels en leidingen in verontreinigde grond,
omgaan met kabels en leidingen onder verhardingen,
wijziging van grondeigendom,
kosten- en batenafweging.
De bovengenoemde producten worden in 2010 gepubliceerd worden op www.gpkl.nl en op
www.vng.nl. In de bijgevoegde nieuwsbrief is meer informatie opgenomen over deze producten.
De modelverordening is bijgevoegd (bijlage 1) evenals de toelichting (bijlage 2). De aan u
verzonden ledenbrief is opgemaakt in PDF-formaat maar is ook beschikbaar als Word-versie. De
gewijzigde modelverordening wordt tevens aangeboden via www.modelverordeningen.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief
of de modelverordening vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het informatiecentrum.
Dit is te bereiken via telefoonnummer 070 – 373 80 20 of per e-mail: informatiecentrum@vng.nl.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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