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Raadsvergadering d.d. 15 februari 2011 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 11 januari 2011 
 
Onderwerp:          Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo 
 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Dhr. P.J.H. Kruit  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 931 
E-mail adres:   p.j.h. kruit@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:           De “Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo “ 
                                              vaststellen en per 1 maart 2011 in werking laten treden. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Toelichting Telecommunicatieverordening (bijgevoegd)  
-   Ledenbrief VNG d.d. 26 januari 2010 (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Op basis van opgedane ervaringen heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de  
Model-Telecommunicatieverordening 2007 aangepast en hiervoor een nieuwe Model-
Telecommunicatieverordening 2010 vastgesteld. 
De aanpassingen betreffen het laten vervallen en/of wijzigen van enkele artikelen, aangezien deze al 
worden benoemd in de Telecommunicatiewet  of vallen onder gemeentelijk beleid. 

Inleiding 

In navolging van de "Model-Telecommunicatieverordening 2007" van de VNG  heeft de gemeente in 
2008 een nieuwe Telecommunicatieverordening vastgesteld.  
Het opstellen van de modelverordening door de VNG gebeurde destijds naar aanleiding van de wijziging 
van de Telecommunicatiewet.  
Op basis van opgedane ervaringen heeft de VNG inmiddels een nieuwe  
“Model-Telecommunicatieverordening 2010” opgesteld.  
De belangrijkste aanpassingen zijn het laten vervallen/wijzigen van enkele artikelen die al omschreven 
zijn in de Telecommunicatiewet of die vallen onder de WION (Wet Informatieregistratie Ondergrondse 
Netwerken) of het gemeentelijk beleid.  
Aangezien de VNG en de GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) eind 2010 ook met een 
modelverordening zouden komen voor niet- telecomkabels, lag het in de bedoeling om beide 
verordeningen gelijktijdig in 2010 vast te stellen. De GPKL heeft aangegeven dat de modelverordening 
voor niet- telecomkabels pas halverwege 2011 wordt verwacht.      
Op voorhand is daarom nu de Telecommunicatieverordening 2011 opgesteld.  

Vervolgprocedure 

Na vaststelling door de raad en publicatie in de Oostermoer kan de “Telecommunicatieverordening 2011” 
per 1 maart 2011 in werking treden. 
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Financiële consequenties 

Zijn niet van toepassing. 
 

Adviezen 

Zijn niet van toepassing. 

Gevraagd besluit 

 
De “Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo “ vaststellen en per 1 maart 2011 in werking  
laten treden. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,               secretaris  


