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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wi jz ig ing van de Graafverordening Gemeente Groningen vast te 

stel len; 
II. de verordening tot wi jz iging van de Telecommunicat ieverordening Gemeente 

Groningen 2008 vast te stel len; 
III. deze besluiten bekend te maken via de gemeenschappeli jke voorziening 

overheidspubl icat ies; 

Samenvatting 

Op 19 juli 2000 respectievelijk 26 november 2008 heeft uw raad de Graafverordening gemeente Groningen 
en de Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Groningen vastgesteld. Met voorliggende 
verordenlngen tot wijziging wordt de systematiek voor de jaarlijkse actuallsatle van de herstraattarieven 
vastgelegd en worden een aantal verwijzingen naar andere wetten en de APV geactuallseerd. 

B&W-beslult d.d.: 8 november 2016 

Afgehandeld en naar archlef Datum 



Aanleiding en doel 

Elk jaar stelt ons college de herstraattarieven voor het herstel en onderhoud van de verhardingen en 
groenvoor-zieningen in onze gemeente vast. Deze jaarlijkse vaststelling volgt ult de gemeentelljke 
Telecommunlcatle-verordening en de Graafverordening. Belde verordenlngen stellen regels voor het 
graven In de openbare grond. De eerste verordening is van toepassing op de aanbieders van openbare 
telecommunicatie- of omroepnetwerken en de daarblj behorende beleidsregels. De tweede geldt voor de 
aanbieders van openbare nutsvoorzienlngen. 

De jaarlljks door ons vast te stellen tarieven (prijzen per m2) vioeien - net als In veel andere Nederlandse 
gemeenten - rechtstreeks voort ult de 
1. In 1990 In samenwerking tussen de koepels van nutsbedrljven en de VNG opgestelde "Leidraad voor 
gemeenten en nutsbedrljven Inzake (her-) straatwerkzaamheden". In deze leidraad Is onder andere een 
rekensystematiek opgenomen voor het bepalen van tarieven waarin rekening wordt gehouden met 
bijvoorbeeld de lokale grondsoort(en); 
2. de jaarlljks door het GPKL (Gemeentelljk Platform Kabels en Leidlngen) geactuallseerde transport-, loon-, 
en materlaaltarieven voor de sector Grond-, Wegen- en Waterbouw (GWW). Voor de actuallsatle van deze 
tarieven wordt gebrulk gemaakt van de jaarlijkse CBS indexcljfers. De tarieven voldoen daarmee aan de els 
van marktconformlteit. 

Het felt dat de gehanteerde methodiek voor het actuallseren van deze tarieven ieder jaar hetzelfde Is, bledt 
de mogelljkheld om deze methodiek op te nemen In de betreffende verordenlngen. Daarmee Is het niet 
langer nodig om Ieder jaar de herstraattarieven zelf door ons college te laten vaststellen. DIt raadsvoorstel 
voorzlet In een aanpassing van de gemeentelljke Telecommunlcatie-verordening en de Graafverordening 
om dit mogelljk te maken. 

Kader 

Kader waarblnnen de Graafverordening valt is de Gemeentewet en de APV gemeente Groningen. 
Het kader voor de Telecommunicatieverordening 2008 wordt gevormd door de Gemeentewet en de 
Telecommunlcatlewet. 

Argumenten en afwegingen 

Voor de vereenvoudiging van dIt proces zien wij twee mogelljkheden: 
- meenemen van de herstraattarieven in de jaarlijkse actuallsatle van de gemeentelljke tarlevenverordening; 
- vastleggen van de berekeningsmethodiek in de betreffende verordenlngen. 

Het meenemen van de herstraattarieven in de jaarlijkse actualisatie van de tarlevenverordening zou er toe 
lelden dat de herstraattarieven al in augustus berekend moeten worden met de uur- materlaal-
transporttarleven die op dat moment gelden in de Grond-, wegen- en watersector. Daarmee zouden we in 
Groningen In het daaropvolgende jaar dus werken met tarieven die bijna een half jaar achterlopen op de 
werkelljke tarieven. Bovendlen zouden onze herstraattarieven dan afwijken van de tarieven die andere 
gemeentes In rekening brengen bij nuts- en telecombedrljven. Het vastleggen van de rekenmethodiek In de 
verordenlngen bledt de mogelljkheld om de tarieven - conform alle andere gemeenten - aan het eind van 
het jaar te blljven berekenen waardoor deze op de meest actuele GWW tarieven kunnen worden gebaseerd 
en gelljk zljn aan de herstraattarieven van andere (vergelljkbare) gemeenten. Wij stellen daarom voor deze 
laatste mogelljkheld te klezen en de betreffende verordenlngen op dIt punt aan te passen. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Niet van toepassing. 

Financiele consequenties 

Niet van toepassing. 

Overige consequenties 

Niet van toepassing. 



Vervolg 

Na vaststelling van de verordenlngen tot wijziging van de Telecommunicatieverordening 2008 en de 
Graafverordening zai dit besluit bekend worden gemaakt via de gemeenschappelijke voorziening 
overheidspublicaties. 

Met vrlendelljke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Gudsten 

de secretarls, 
Peter Teesink 



-ontwerp-

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE TELECOMMUNICATIEVERORDENING 2008 GEMEENTE 
GRONINGEN. 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ) ; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 
<datum>; 

gelet op artikel 5.4, vierde lid van de Teleconununicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Graafverordening Gemeente Groningen 

Artikel I Wijziging verordening 
de Telecommunicatieverordening 2008 Gemeente Groningen wordt als volgt gewijzigd: 

A. De aanhef wordt gewijzigd door "artikel 4.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet" te wijzigen in 
"artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet". 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Aanhef. 
(...) 
gelet op artikel 4.4, vierde lid van de 
Teleconununicatiewet en artikel 149 van de 
Gemeentewet; 
(...) 

Aanhef. 
(...) 
gelet op artikel 5.4, vierde lid van de 
Telecommunicatiewet en artikel 149 van de 
Gemeentewet; 
(...) 

B. In artikel 5, lid 3 wordt de tekst vervangen door "Het herstel van de openbare gronden als genoemd in 
artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt door of in opdracht van het college tegen marktconforme, bij de 
aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in 
samenwerking tussen de koepels van nutsbedrljven en de VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en 
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de jaarlljks door het GPKL (Gemeentelljk Platform 
Kabels en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en materiaaltarieven." 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Artikel 5 Aanvullende verplichtingen 
(...) 
3. Het herstel van de openbare gronden als genoemd in 
artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt door of in 
opdracht van het college, tegen daarvoor jaarlljks door het 
college vastgestelde, bij de aanbieder in rekening te 
brengen tarieven. 

Artikel 5 Aanvullende verplichtingen 
(.-) 
3. 3. Het herstel van de openbare gronden als genoemd in 
artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt door of in 
opdracht van het college tegen marktconforme, bij de 
aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per m2) 
zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in 
samenwerking tussen de koepels van nutsbedrijven en de 
VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en 
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de 
jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels 
en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en 
materiaaltarieven. 



-ontwerp-

TELECOMMUNICATIEVERORDENING 2008 GEMEENTE GRONINGEN 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

(bijiage raadsverslag nr ); 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november2016; 

gelet op artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

de Telecommunicatieverordening 2016 gemeente Groningen vast te stellen. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

wet : Telecommunicatiewet; 

openbaar elektronlsch communicatienetwerk : telecommunlcatienetwerk als bedoeld in 

artikel 1.1, onder h, van de wet; 

kabels : kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet; 

voorzieningen : ondergrondse ondersteunlngswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, 

en kabels; 

openbare gronden : openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de 

wet; 

aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in 

artikel 5.1, eerste lid, van de wet; 

werkzaamheden : werkzaamheden In verband met de aanleg, instandhouding en opruiming 

van kabels ten dienste van een openbaar elektronlsch communicatienetwerk In of op 

openbare gronden; 

gedoogpllchtlge : degene op wie een gedoogpllcht rust als bedoeld In artikel 5.2, eerste lid, 

van de wet; 

college : college van burgemeester en wethouders; 

melding : melding als bedoeld In artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet; 



• instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld In artikel 5.4 eerste lid, onder b, van 

de wet; 

• huisaansluiting : het gedeelte van een kabel van minder dan 15 m2 in openbare gronden dat 
een openbaar elektronlsch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als 
bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet; 

• werkzaamheden van niet ingrljpende aard : het aanbrengen of verwijderen van kabels in 

reeds aangebrachte voorzieningen: 

0 reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk van minder dan 15 
m2 en niet vallend onder artikel 3 van deze verordening; 

0 het maken van hulsaansluitingen. 

• werkzaamheden van ingrljpende aard : opbreklngen in de openbare grond van meer dan 15 

m2; 

• verhardingen : alle soorten bestratingsmateriaal en asfaltverhardingen. 

Artikel 2 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden 

1. Een aanbieder die werkzaamheden van ingrijpende aard wil verrichten, meldt dit voornemen ten 
minste acht weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier. 

2. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het 
college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voor te berelden. 

3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogpllchtlge 
dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste 
lid, schriftelijk In kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere 
gedoogpllchtlge. 

4. Voor het verrichten van werkzaamheden van niet Ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met 

een melding aan het college, minlmaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden, met een 

daarvoor door het college vastgesteld formulier. 

Artikel 3 Ernstlge belemmeringen en storingen 

Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de 
communicatle in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet, volstaat de aanbieder met een 
melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig 
mogelljk melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan 
de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar 

Artikel 4 Gegevensverstrekking 

1. Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, verstrekt de aanbieder in 

ieder geval de volgende gegevens: 

0 naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het 

netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert. 

0 een opgave van het aantal kabels en/of bulzen dat direct met kabels wordt gevuld of 

Ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht; 



o een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf In kennis worden gesteld 
van de voorgenomen datum van aanvang, beeindlging en de aard van de 
werkzaamheden; 

0 een uitvoeringsplan met daarin opgenomen: 

1^ een opgave van het gewenste trace met daarblj duldelijke (digitale) tekeningen en 

daarop aangegeven wat de te verbinden locaties en maatvoeringen zijn; 

T een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden 

geplaatst, alsmede van de gewenste situering daarvan; 

3^ een omschrijving van de opbrekingen van de verharding; 

4^ de doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot; 

5*̂  de opgave van ondergrondse (handholes en dergelljke) of bovengrondse kasten 
waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering en afmetingen 
daarvan; 

6̂  naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers 
of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen 
aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden 
vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelljke calamiteiten; 

7^ de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige 
kabels en leidingen waarborgen; 

8^ de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren 
werkzaamheden; 

9^ alle overige van belang zljnde feiten en omstandigheden gelet op de In artikel 5.4 
leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen. 

2. Bij de melding als bedoeld In artikel 2, vierde lid, van deze verordening, verstrekt de aanbieder in 

ieder geval de volgende gegevens: 

o naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het 
netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert. 

o een opgave van het aantal kabels en/of bulzen dat direct met kabels wordt gevuld of 
ingeblazen en een opgave van het aantal buizen dat leeg wordt aangebracht; 

o een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld 
van de voorgenomen datum van aanvang, beeindlging en de aard van de 
werkzaamheden; 

0 naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of 
onderaannemers die belast zljn met de werkzaamheden en van een door hen 
aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden 
vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelljke calamiteiten; 

0 alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 

leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen. 



Artikel 5 Aanvullende verplichtingen 

1. De aanbieder is verplicht bij de werkzaamheden van ingrijpende aard als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid van deze verordening, omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren 
werkzaamheden per brief en/of openbare publlcatie te informeren. 

2. Op het moment van de opievering van de werkzaamheden is de aanbieder op verzoek van het 

college verplicht gegevens omtrent de llgging van zljn kabels te verstrekken en een overzicht te 

geven van de niet in gebruik zijnde kabels. 

3. Het herstel van de openbare gronden als genoemd In artikel 1.1, onder aa, van de wet, geschiedt 
door of in opdracht van het college tegen marktconforme, bij de aanbieder in rekening te brengen 
tarieven (prijzen per m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in samenwerking tussen de 
koepels van nutsbedrijven en de VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven 
inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en 
Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en materiaaltarieven. 

Artikel 6 Besllstermljn en aanhouding 

1. Een besluit op een melding als bedoeld In artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt 
genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een besluit niet binnen acht 
weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarblj een 
redelijke termijn waarbinnen het besluit wel tegemoet kan worden gezien. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, houdt het college het besluit aan, 
indien er In verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch 
communicatienetwerk een vergunning als bedoeld In de Woningwet, de Wet milleubeheer of een 
kapvergunning Is vereist. 

Artikel 7 Voorschriften en beperklngen bij instemming 

1. Het instemmingsbesluit ingevolge artikel 6 van deze verordening, heeft een maximale 
werkingsduur van drie maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltoold binnen negen maanden 
na aanvang van de werkzaamheden, tenzlj In het Instemmingsbesluit anders Is bepaald. 

2. Het college kan voorschriften opnemen in het instemmingsbesluit, weike 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. 

3. Indien binnen een 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. 

4. De raad verleent het college van burgemeester de bevoegdheid tot het stellen van nadere 
uitvoeringsbepallngen ten aanzien van melding van werkzaamheden, technische bepalingen en 
verkeersmaatregelen. 



Artikel 8 Plaatsbepaling 

Het is de aanbieder 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 aanbieder en het college afzonderlijke overeenkomsten 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. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid van deze verordening, dan wel een door het 
college geentameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid van 
deze verordening, is er mede op gerlcht te bepalen of en zo ja langs weIke delen van het trace 
gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel. 

3. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de 
vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbulzen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de 
aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen 
gebruik te maken. 

4. Indien gebruikt wordt gemaakt van reeds bestaande voorzieningen van andere aanbieders als 
bedoeld In lid 1 van dit artikel, kan een kostenvergoeding voor het medegebruik in rekening worden 
gebracht 

5. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de 
aanbieder een alternatief trace te kiezen, of aan andere aanbieders een billljk verzoek tot 
medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet. 

Artikel 11 Opschorting werkzaamheden 

Indien de weersomstandlgheden, naar het oordeel van het college, de werkzaamheden niet toelaten, 

kan het college de aanbieder verpllchten de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk op te 

schorten. 

Artikel 12 Overdracht voorzieningen 

Indien kabels en beschermingswerken worden overgedragen aan een nieuwe aanbieder draagt deze 
zorg voor een voldoende, algemene registratie van zijn kabels; melding bij het Kabels en Leidingen 
Informatie Centrum (KLIC) wordt als voldoende aangemerkt. 

Artikel 13 Wijzigingen voorzieningen 

1. De aanbieder stelt het college onverwijid schriftelijk In kennis van het felt 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 telecommunlcatienetwerk 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 elektronlsch communicatienetwerk, precarlo in rekening brengen bij de aanbieder 
van het netwerk. 

Artikel 14 Relkwijdte 

Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening, Indien het college met de aanbieder 

een privaatrechtelijke overeenkomst heeft gesloten betreffende de uitvoering van de in artikel 5 lid 3 

van deze verordening genoemde werkzaamheden. 

Artikel 15 Overgangsrecht 

1. De bepalingen van de Telecommunicatieverordening gemeente Groningen zijn van toepassing op 

meldlngen waarop reeds krachtens diezelfde verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op 

het moment van inwerkingtreding van deze verordening, nog niet is gereallseerd. 

2. Indien voor het tijdstip van Inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op 
grond van de Telecommunicatieverordening gemeente Groningen maar waarop nog niet is beslist, 
worden daarop de bepalingen van deze verordening toegepast. 

Artikel 16 Intrekking oude verordening 

De Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Groningen wordt ingetrokken op de dag dat deze 
verordening In werking is getreden. 

Artikel 17 Inwerking 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking 

Artikel 18 CIteerartlkel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening 2016 gemeente Groningen. 

Ondertekening 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 2016. 

De voorzitter, De griffier. 

Peter den Oudsten. Toon Dashorst 



-ontwerp-

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE GRAAFVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN. 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ) ; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 
<datum>; 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.7, vierde lid van de APV gemeente Groningen; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Graafverordening Gemeente Groningen 

Artikel I Wijziging verordening 
de Graafverordening Gemeente Groningen wordt als volgt gewijzigd: 

A. De aanhef wordt gewijzigd door "artikel 26, vierde lid van de APV gemeente Groningen" te wijzigen in 
"artikel 2.7 vierde lid van de APV gemeente Groningen". 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Aanhef. 
(...) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
van ....; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en 
artikel 26, vierde lid van de APV gemeente Groningen; 
(...) 

Aanhef. 
(...) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
van ....; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en 
artikel 2.7, vierde lid van de APV gemeente Groningen; 
(...) 

B. Artikel 3 lid 3 wordt de tekst vervangen door "Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of in 
opdracht van het college tegen marktconforme, bij de aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per 
m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in samenwerking tussen de koepels van nutsbedrijven en de 
VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de 
jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en 
materiaaltarieven." 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bij instemming 
(.-.) 
3.3 Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of 
in opdracht van het college tegen daarvoor jaarlljks door 
het college vastgestelde, bij de aanbieder in rekening te 
brengen tarieven. 
(...) 

Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bij instemming 
(...) 
3.3 Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of 
in opdracht van het college tegen marktconforme, bij de 
aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per m2) 
zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in 
samenwerking tussen de koepels van nutsbedrijven en de 
VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en 
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de 
jaarlljks door het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels 
en Leidingen) geactuallseerde transport-, loon-, en 
materiaaltarieven. 
(...) 



-concept-

GRAAFVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

(bijiage raadsverslag nr. ... ); 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.7, vierde lid van de APV 
gemeente Groningen; 

overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen met betrekking tot de uitvoering 
van graafwerkzaamheden door nutsbedrijven in de openbare gronden, met het oog op: 

- de controle op en coordinatie van deze graafwerkzaamheden; 

- de controle en het overzicht op de ondergrondse infrastructuur in openbare gronden; 

- de controle op de kwaliteit van het herstraatwerk; 

HEEFT BESLOTEN: 

Vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en 
opruiming van kabels en leidingen ten behoeve van een openbare nutsvoorziening. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. openbare nutsvoorziening: 

voorziening van openbaar nut, die wordt getransporteerd middels kabels en leidingen 
die zijn aangebracht in, op of boven openbare gronden; 

b. kabels: 

kabels en de daarbij behorende ondersteuningswerken, beschermingswerken en 
signaalinrichtingen, alsmede inrichtingen die zijn bestemd om daarin verbinding tot 
stand te brengen tussen kabels in, op of boven openbare gronden enerzijds en kabels in 
gebouwen en daarmee een geheelvormende gronden anderzijds, dan wel tussen 
laatstgenoemde kabels onderling; 



c. leidingen: 

leidingen en de daarbij behorende ondersteuningswerken, beschermingswerken en 
inrichtingen, alsmede inrichtingen die zijn bestemd om daarin verbinding tot stand te 
brengen tussenleidingen in, op of boven openbare gronden enerzijds en leidingen in 
gebouwen en daarmee een geheel vormende gronden anderzijds, dan wel tussen 
laatstgenoemde leidingen onderling. 

d. openbare gronden : 

1. openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, fietspaden, 
glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen 
en andere werken; 

2. plantsoenen, pleinen, wateren met de daarbij behorende bruggen en andere 
plaatsen die voor eenieder toegankelijk zijn; 

e. aanbieder: 

aanbieder van een openbare nutsvoorziening; 

f. werkzaamheden: 

werkzaamheden in en op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding 
en opruiming van kabels en leidingen ten dienste van een openbare nutsvoorziening; 

g. college: 

college van burgemeester en wethouders; 

h. melding: 

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze 
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld onder f; 

i . instemmingsbesluit: 

besluit van het college inhoudende instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van 
uitvoering van werkzaamheden als bedoeldonder f. 

j . breekgat: 

opbreking i 
normaliter binnen 24 uur provisorisch hersteld wordt. 
opbreking in de openbare grond van beperkte omvang (maximaal 15 m )̂ welke 



k. sleuf: 

opbreking in de openbare grond van grote omvang (meer dan 15 m )̂ waarbij het 
opbreken gekenmerkt wordt door een lange doorlooptijd (meer dan 24 uur) en een 
projectmatig karakter. 

Artikel 2 Melding werkzaamheden 

2.1 Breekgat 

Eenmaal per jaar, in januari, meldt de aanbieder het voornemen tot het verrichten van 
werkzaamheden bij het college, ter verkrijging van een instemmingsbesluit. 

Bij de melding dient de aanbieder de volgende gegevens te verstrekken: 

a. naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel(s) of leiding(en) in 
eigendom heeft, degene die de kabel(s) of leiding(en) beheert en degene die de 
kabel(s) of leiding(en) exploiteert; 

b. opgave van het gebruiksdoel. 

2.2 Sleuf 

Voor het verkrijgen van een instemmingsbesluit dient de aanbieder in ieder geval acht 
weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe in drievoud in 
bij het college, onder vermelding van: 

a. naam, adres en telefootmummer van degene die de kabel(s) of leiding(en) in 
eigendom heeft, degene die de kabel(s) of leiding(en) beheert en degene die de 
kabel(s) of leiding(en)exploiteert; 

b. opgave van het gebruiksdoel. 

Vergezeld van: 

c. een tekening, op ondergrond van de Grootschalige Basiskaart Gemeente Groningen, 
met daarop aangegeven het gewenste trace inclusief maatvoering; 

d. een uitvoeringsplan met daarin opgenomen: 

- het voorgenomen tijdstip van aanvang en van beeindlging van de werkzaamheden; 

- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, 
alsmede van de situering daarvan; 



- een omschrijving van eventuele opbrekingen; 

- de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige 
kabels en leidingen; 

- naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemers(s) die 
belast is (zijn)met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de 
uitvoering van de werkzaamheden; 

- welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de 
voorgenomendata van aanvang en beeindlging en van de aard van de 
werkzaamheden. 

Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bij instemming 

3.1 Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen 
verbinden in het belang van: 

a. de 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. 

3.2 Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in 
ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over 
het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een 
zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de 
voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit. 

3.3 Het herstel van de openbare gronden geschiedt door of in opdracht van het college 
tegen marktconforme, bij de aanbieder in rekening te brengen tarieven (prijzen per 
m2) zoals die rechtstreeks voortvloeien uit de - in samenwerking tussen de koepels 
van nutsbedrijven en de VNG opgestelde - "Leidraad voor gemeenten en 
nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden" en de jaarlljks door het GPKL 



(Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen) geactuaUseerde transport-, loon-, en 
materiaaltarieven. 

3.4 Indien binnen een jaar na groot onderhoud c.q. herinrichting van de openbare 
gronden de aanbieder noodzakelijke werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college 
bijzondere voorwaarden stellen aan de wijze van herstel. De kosten hiermee gepaard 
gaande zijn voor rekening van de aanbieder. 

Artikel 4 Beleidsregels 

4.1 Het college kan beleidsregels stellen inzake de bij de melding te verstrekken 
administratieve gegevens, alsmede ter bescherming van de in artikel 3.1 genoemde 
belangen. 

4.2 De uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels of 
leidingen, en het medegebruik van voorzieningen dienen te geschieden conform de 
technische bepalingen zoals deze eveneens door het college in beleidsregels kunnen 
worden vastgesteld. 

Artikel 5 Verwijderen kabels en leidingen 

Kabels dan wel leidingen van de aanbieder die door deze aanbieder blijvend buiten 
gebruik zijn gesteld, dienen bij het open liggen van de sleuf te worden verwijderd. 
Hiervan kan worden afgeweken indien het college daarvoor toestemming verleent. 

Artikel 6 Kabels en leidingen in waterwegen 

Voor het leggen en in stand houden van kabels dan wel leidingen door of over water of 
in kunstwerken kunnen door de aanbieder en het college afzonderlijke overeenkomsten 
worden aangegaan. 

Artikel 7 Plaatsbepaling 

Het is de aanbieder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het college 
van de aangewezen plaats, vastgelegd in het instemmingsbesluit, af te wijken. 

Artikel 8 Tijdsbepaling 

Indien na verkrijging van het instemmingsbesluit de werkzaamheden niet op de 
geplande datum of in het geheel niet worden uitgevoerd, dient de aanbieder het college 
daarvan onverwijid in kennis testellen. De geldigheid van het instemmingsbesluit 
vervalt ten aanzien van breekgaten 1 jaar na datum van afgifte; ten aanzien van 
sleuven vervalt de geldigheid 3 maanden na datum van afgifte. 



Artikel 9 Breekverbod 

Indien de weersomstandlgheden naar het oordeel van het college de werkzaamheden 
niet toelaten, kan het college de aanbieder een tijdelijk breekverbod opleggen. 

Artikel 10 Zakelijk karakter instemmingsbesluit 

Indien de kabel dan wel de leiding wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder, 
gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel dan wel de leiding van 
de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder. 

Artikel 11 Reikwijdte 

Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening, indien het college met 
de aanbieder een privaatrechtelijke overeenkomst heeft gesloten betreffende de 
uitvoering van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden. 

Artikel 12 Intrekking oude verordening 

De Graafverordening gemeente Groningen wordt ingetrokken op de dag dat deze 
verordening in werking is getreden. 

Artikel 13 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van 
bekendmaking. 

Artikel 14 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als 'Graafverordening 2016 gemeente 
Groningen'. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 2016 

De griffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst. Peter den Oudsten. 


