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Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Midden-Groningen 2019.

1. Voorstel
Vaststellen van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Midden-Groningen 2019.
2. Inleiding
Deze verordening regelt de werkzaamheden aan alle soorten kabels en leidingen in MiddenGroningen. In de voorgangergemeenten werd dit in verschillende verordeningen geregeld.
3. Publiekssamenvatting
Deze verordening regelt de werkzaamheden in en op de ondergrond die het gevolg zijn van het
leggen, onderhouden en opruimen van kabels en leidingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de
aanleg van waterleiding of glasvezel.
In de voorgangergemeenten werd dit in verschillende verordeningen geregeld.
Door deze nieuwe verordening zijn zaken die op elkaar lijken bij elkaar gevoegd.
4. Bevoegdheid van de raad
De verordenende bevoegdheid is voorbehouden aan de raad.
Burgemeester en wethouders stellen daarna nadere regels vast, behorend bij de artikelen in deze
verordening.
5. Beoogd effect
1. Deregulering
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2. Verbetering van werkwijzen
3. Harmonisatie verordeningen na herindeling
4. Betere dienstverlening
6. Historische context
De voorgangergemeenten hadden een verschillend juridisch kader voor deze werkzaamheden. Met
de vorming van Midden-Groningen is onderkend dat het zinvol is de regelgeving over
werkzaamheden rond telecommunicatiekabels en andere kabels en leidingen te bundelen in één
regeling.
7. Argumenten
1. Deregulering
De regelgeving voor vergelijkbare werkzaamheden stond verspreid over de
Telecommunicatieverordeningen (voor telecommunicatiekabels) van de
voorgangergemeenten en de APV (voor water, gas, elektriciteit en warmte). Met de
voorliggende verordening staat de regelgeving voor werkzaamheden van alle kabels en
leidingen in één verordening. Daarmee is invulling gegeven aan een modelverordening over
dit onderwerp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze verordening is al bij veel
gemeenten toegepast.
2. Verbetering van werkwijzen
De nieuwe verordening biedt een goede basis voor het verder verbeteren van werkwijzen
rond kabels en leidingen.
3. Harmonisatie verordeningen na herindeling
Met de inwerkingtreding van de verordening per 1 januari 2020 vervallen de
telecommunicatieverordeningen van de voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren.
In Hoogezand-Sappemeer bestond geen regelgeving meer over telecommunicatieleidingen.
4. Betere dienstverlening
De deregulering en de verbetering van werkwijzen zijn te beschouwen als betere
dienstverlening.
8. Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing
9. Financiële paragraaf
Het vaststellen van de verordening heeft geen directe financiële gevolgen.
10. Communicatie
De vaststelling van de verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
Gezien het onderwerp van de verordening is de verwachting dat nauwelijks publiekscommunicatie
hoeft plaats te vinden.
De vaststelling wordt ook bekendgemaakt bij de in ons gebied werkzame telecommunicatie- en
nutsbedrijven en bij het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

Pagina:

3 van 3

Datum:

28 juni 2019

Zaak:

2019-023631

Bij de invulling van de verordening is een afvaardiging uit het werkveld betrokken geweest.
Het vervolgtraject is dat het college na de vaststelling van de verordening nadere regels vaststelt,
gepland voor het vierde kwartaal 2019.
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