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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. De Telecommunicatieverordening van de voormalige gemeente Maarssen voor het gehele 
grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht geldend te verklaren. 

2. De Telecommunicatieverordening van de voormalige gemeente Loenen in te trekken. 
 

 
Samenvatting 
 
Op grond van artikel 5.2, vierde lid van de Telecomwet moet de gemeenteraad een 
telecommunicatieverordening vaststellen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuur, echter deze is niet gereed voor 1-1-2013. Om van rechtswege 
toch een Telecommunicatieverordening te hebben, wordt  voorgesteld om op grond van art. 29 van de 
Wet arhi de Telecommunicatieverordening van de voormalige gemeente Maarssen voor het gehele 
grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht geldend te verklaren.  
 
 
 
Bijlagen 
- Telecommunicatieverordening gemeente Maarssen 
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Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en  
Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
Onderstaand treft u een voorstel aan om regelgeving op het gebied van de telecommunicatie te 
harmoniseren waardoor per 1-1-2013 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving zal 
gelden. 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het plan 
van Aanpak Harmonisatie. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In de verodening staat de regelgeving waaraan de telecomaanbieders zich moeten houden bij het leggen, 
hebben en houden van hun telecomnetwerken. Op basis hiervan worden de instemmingsbesluiten 
verleend en kan er bij de uitvoering toezicht worden gehouden op de werkzaamheden. 
 
Argumenten 
Op grond van artikel 5.2, vierde lid van de Tw moet de gemeenteraad een verordening vaststellen. Voor 
Maarssen is de verordening bij raadsbesluit nr18 op 3 juli 2000 vastgesteld. 
Voor Loenen is de verordening bij raadsbesluit nr10 op 4 juli 2006 vastgesteld. 
Voor Breukelen is er geen verordening vastgesteld. 
De verordening van voormalig Maarssen is voorzien van een toelichting en is verder gelijk aan die van 
voormalig Loenen. Voorstel is dan ook om de Maarssense verordening voor geheel Stichtse Vecht van 
toepassing te laten verklaren. 
 
Kanttekeningen 
De verordening heeft alleen betrekking op de telecommunicatienetwerken. Daarnaast zijn er nog vele 
kabels en leidingen in de openbare grond aanwezig. Deze liggen veelal op basis van privaatrechtelijke 
overeenkomsten. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen met betrekking tot nadeelcompensatieregelingen. 
Het proces en regelgeving rond de vergunningen kabels en leidingen vraagt om een gehele herziening 
van de gemeentelijke regelgeving op dit gebied. Inmiddels is opdracht verstrekt om dit Stichtse Vecht 
breed te herzien. De wettelijk verplichte verordening wordt hierin meegenomen, echter dit is niet voor  
1-1-2013 afgerond. Volgens de huidige planning zal in week 12 het college- en raadsvoorstel worden 
aangeleverd. 
Om toch per 1-1-2013 een verordening te hebben is het voorstel nu om op grond van artikel 29 van de 
Wet Arhi, de Telecommunicatieverordening gemeente Maarssen ongewijzigd voor de gehele gemeente 
van toepassing te laten zijn en de Telecommunicatieverordening Loenen in te trekken. 
 
Communicatie 
Tijdens het algemeen nutsoverleg zijn de nutsbedrijven in kennis gesteld van het actualiseren van de 
verordening. In het vervolg-traject zal de concept verordening voor commentaar naar de nutsbedrijven 
worden gestuurd. 
 
Financiën en risico’s 
Het vaststellen van deze verordening heeft geen financiële gevolgen. 
De huidige verordeningen zijn gedateerd, maar niet van een dermate niveau dat dit tot problemen zal 
leiden.  
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Vervolg 
De vervolgstappen zijn het opstellen en implementeren van een Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren (AVOI) met het bijbehorende handboek kabels en leidingen. Implementeren van een 
nadeelcompensatieregeling en een advies met betrekking tot de leges- en herstraattarieven. De planning 
is dit besluitvormings-gereed in week 12 op te leveren.  
 
 
13 november 2012 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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