
Bij de bespreking van de Leidraad Openbare Ruimte september jl. hebben we toegezegd terug te 
komen op de aanpak voor de herstel van stoepen na aanleg van kabels. 
 
Vanuit diverse maatschappelijke opgaves wordt zowel door de gemeente zelf als door verschillende 
bedrijven voortdurend gewerkt in de openbare ruimte. Denk daarbij aan wijkvernieuwing, 
energietransitie, telecommunicatie en aanleg van glasvezel etc. De werkzaamheden vinden zowel 
boven- als ondergronds plaats.  
Om de overlast voor onze inwoners zo beperkt mogelijk te houden, stemmen we de werkzaamheden 
zowel intern als extern met nutsbedrijven af. Met deze afstemming zorgen we ervoor dat de 
werkzaamheden in de openbare ruimte elkaar volgen of integraal kunnen worden uitgevoerd.  
 
Naar aanleiding van de gedane toezegging geven we u hierbij een overzicht van de werkwijze bij de 
aanleg van ondergrondse infrastructuur. De algemene regels bij de aanleg en vervanging van 
ondergrondse infrastructuur zoals kabels, stroom en waterleidingen is vastgelegd in een door de raad 
vastgestelde verordening AVOI 2021. (https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-2-
Algemene-verordening-ondergrondse-infrastructuur-2021-gemeente-Groningen-AVOI-2021-1.pdf ) 
 
Onder deze verordening hebben we nadere regels vastgesteld waarin de regels nader zijn uitgewerkt 
in een werkwijze en voorschriften.  Concreet hebben we nadere regels gesteld ten aanzien van: 

- Procedurele voorschriften ten aanzien van indienen van een aanvraag, 
informatieverstrekking, melding, gereedmelding en storingen. Onder meer over het 
informeren van omwonenden. 

- Technische bepalingen ten aanzien van de uitvoering van het werk, met name om veiligheid, 
toegankelijkheid en te waarborgen en schade zo veel mogelijk te voorkomen. Onder meer 
over het bereikbaar houden van woningen en winkels en afzettingen (conform algemeen 
geldende verkeersregels) 

- Bepalingen over herstel. Daarbij maken we onderscheid tussen tijdelijk en definitief herstel, 
omdat na werkzaamheden de grond meestal eerst nog enkele weken moet inklinken voordat 
een bijvoorbeeld een trottoir definitief in oude staat kan worden teruggebracht.  

Zowel tijdens als na de afloop van de werkzaamheden vindt toezicht en controle plaats. Zo kunnen 
we eventuele knelpunten tijdig constateren en kunnen we zo nodig maatregelen nemen om de 
overlast voor onze inwoners zo beperkt mogelijk te houden.  
 
Om ervoor te zorgen dat onze wegen/voetpaden/stoepen na werkzaamheden goed worden hersteld 
(denk bijvoorbeeld aan aanleg glasvezel), hebben we de afspraken met nutspartijen aangescherpt en 
toezicht en controle geïntensiveerd. We merken daarbij inmiddels een verbetering in de verrichte 
werkzaamheden voor herstel.  
 
Naast deze aanpak zullen we de komende periode de communicatie met onze inwoners over te 
verrichten werkzaamheden intensiveren, zodat inwoners vooraf beter zijn geïnformeerd over 
eventuele overlast als gevolg van werkzaamheden aan wegen en trottoirs. 
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