
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021 gemeente Groningen (AVOI 2021)  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1 

van de wet;  
 

b. aanvraag: de aanvraag van een instemmingsbesluit;  
 

c. aanvrager: een netbeheerder of een aanbieder;  
 
d. college: college van burgemeester en wethouders; 

 

e. gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de 
wet; 
 

f. instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, onder b, van de wet; 
 

g. kabels: kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de wet; 
 

h. melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet; 
 

i. netbeheerder: degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert. Onder netbeheerder wordt tevens verstaan een 
aanbieder.  

 

j. openbaar elektronisch communicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1 van 
de wet; 

 

k. openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1 van de wet; 

 

l. verhardingen: alle soorten bestratingsmateriaal en asfaltverhardingen. 

 

m. voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en 

kabels; 
 

n. werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van 
kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden; 
 

o. werkzaamheden van niet ingrijpende aard: werkzaamheden in of op openbare gronden van minder 
dan 15 m2 en niet vallend onder artikel 7 van deze verordening; 

 
p. werkzaamheden van ingrijpende aard: opbrekingen in de openbare grond van meer dan 15 m2; 
 
q. wet: Telecommunicatiewet; 

 

 

  



 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

1. Deze verordening is van toepassing op werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding of 
opruiming van kabels en leidingen in of op openbare gronden.  

2. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
is niet van toepassing.  

 

Artikel 3 Instemming   

1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het college verleend instemmingsbesluit 
werkzaamheden uit te voeren in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels of 
leidingen in of op openbare gronden.  

2. In afwijking van het eerste lid kan voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard worden volstaan 
met een melding aan het college. Het college stelt nadere regels vast ten aanzien van categorieën van 
werkzaamheden van niet ingrijpende aard en kan aan de uitvoering van deze werkzaamheden 
voorschriften en beperkingen verbinden, als bedoeld in artikel 6.  

3. Het college kan één of meer gebieden aanwijzen waarbinnen niet volstaan kan worden met een 
melding, maar altijd een instemmingsbesluit moet worden aangevraagd.  

4. Spoedeisende werkzaamheden dienen onverwijld te worden gemeld aan de burgemeester. Ingeval de 
openbare orde of gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar zich verzet tegen de uitvoering 
van de voorgenomen werkzaamheden kan de burgemeester besluiten dat de werkzaamheden op een 
ander dan het voorgenomen tijdstip plaatsvinden. Het college stelt nadere regels vast ten aanzien van de 
wijze van melding en uitvoering van deze werkzaamheden.  

5. Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing op werkzaamheden van de gemeente 
bij de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak.  

6. Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 
het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet, de provinciale 
wegenverordening of de Waterschapskeur.  

 

Artikel 4 Beslistermijn en aanhouding  

1. Een besluit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze verordening, wordt genomen uiterlijk 8 
weken na ontvangst van de aanvraag.  

2. Indien een dergelijk besluit niet binnen acht weken kan worden genomen, deelt het college dit aan 
de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn van ten hoogste acht weken 
waarbinnen het besluit wel tegemoet kan worden gezien.  

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, houdt het college het besluit aan, 
indien er in verband met de werkzaamheden een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet 
milieubeheer of een kapvergunning is vereist. 

 

Artikel 5 Nadere regels aanvraag en melding  

Het college stelt nadere regels vast ten aanzien van de bij een aanvraag of melding te verstrekken 
gegevens, de wijze van verstrekking en aanvullende bepalingen en verplichtingen.  

 

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen 

1. Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:  
 
a. openbare orde; 
b. het voorkomen of beperken van schade of overlast, door de werkzaamheden toegebracht aan de    
gemeente of aan derden;  
c. de bruikbaarheid van de openbare gronden; 
d. het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden; 
e. het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden; 
f. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 



g. de bescherming van groenvoorzieningen; 

h. de bescherming van het milieu.  
 
2. Het instemmingsbesluit ingevolge artikel 3 van deze verordening, heeft een maximale werkingsduur       
van drie maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen negen maanden na aanvang van de 
werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald. 

3. Het college kan voorschriften opnemen in het instemmingsbesluit, welke betrekking hebben op het 

tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van 

kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen 

werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen 

van kasten, handholds en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk. 

4. Indien binnen één jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder 
werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De 
hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder. 
 

Artikel 7 Ernstige belemmeringen en storingen 

Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de 

communicatie in de zin van artikel 5.6, eerste lid, van de wet, volstaat de aanbieder met een melding 
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk 
melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan de 
burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar 

 

Artikel 8 Plaatsbepaling 

Het is de aanvrager van een instemmingsbesluit niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming 
van het college af te wijken van de in het instemmingsbesluit vastgelegde en aangewezen plaats. 
 

Artikel 9 Kruising waterwegen en Kunstwerken 

Voor het leggen en in stand houden van kabels door of over water of in en aan kunstwerken kunnen door 
de aanvrager en het college afzonderlijke afspraken worden aangegaan. 

 

Artikel 10 (Mede) gebruik van voorzieningen en vooroverleg 

1.Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk 
(mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van 

het college, aangelegde voorzieningen. 
2. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde 
voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht 
om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken. 
3. Indien gebruikt wordt gemaakt van reeds bestaande voorzieningen van andere aanbieders als bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, kan een kostenvergoeding voor het medegebruik in rekening worden 
gebracht 
4. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de 
aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik 
van kabels te doen.  
 
Artikel 11 Opschorting werkzaamheden 

Indien de weersomstandigheden, naar het oordeel van het college, de werkzaamheden niet toelaten, kan 
het college de aanbieder verplichten de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk op te schorten. 

 

Artikel 12 Herstel openbare gronden  

1. Openbare gronden worden na beëindiging van de werkzaamheden in de oude staat teruggebracht 

door de aanvrager.  

2. In geval van gesloten verhardingen zorgt het college voor een definitief herstel. De kosten van het 

herstel worden bij de aanbieder/netbeheerder in rekening gebracht.  

  



Artikel 13 Wijzigingen voorzieningen 

1. De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de 
exploitatie of het beheer van de kabel verandert of dat de kabel niet langer ten dienste staat van een 
openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden. 
2. Indien de aangelegde kabels gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar niet in gebruik zijn 

geweest ten behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk is de aanbieder verplicht op 
verzoek van het college de kabels op eigen kosten op te ruimen. 
3. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan het college, indien de aangelegde 
kabels gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar niet in gebruik zijn geweest ten behoeve van 
een openbaar elektronisch communicatienetwerk, precario in rekening brengen bij de aanbieder van het 
netwerk. 
 
Artikel 14 Overgangsrecht 

1. De bepalingen van de Telecommunicatieverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, 
Haren en Ten Boer en de Graafverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer zijn 
van toepassing op meldingen en aanvragen waarop reeds krachtens diezelfde verordeningen is beslist, 
maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, nog niet is 
gerealiseerd. 
2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond 
van de Telecommunicatieverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en 
de Graafverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer, maar waarop nog niet is 

beslist, worden daarop de bepalingen van deze verordening toegepast. 

 

Artikel 15 Intrekking oude verordeningen 

De Telecommunicatieverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en de 
Graafverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer worden ingetrokken op de 
dag dat deze verordening in werking treedt. 
 

Artikel 16 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.  
 

Artikel 17 Citeerartikel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2021 (AVOI 
2021) gemeente Groningen. 

 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van……………………  

  

  

  

  

  

  



 


