
 

 

Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren UNOG – 
gemeente Doetinchem 2019 en aanverwanten 
 
In februari en maart 2019 hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Doetinchem vastgesteld: 
- de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren UNOG – gemeente 

Doetinchem 2019 (hierna ook: AVOI 2019), 
- het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften 

UNOG – gemeente Doetinchem 2019 (hierna ook: Handboek ondergrondse 
infrastructuren 2019), 

- de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG – gemeente Doetinchem 
2019 (hierna ook: Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen 2019) 

 
Algemeen 
In de ondergrond van de gemeente bevindt zich een uitgebreid netwerk van kabels en 
leidingen voor o.a. het transport van water, gas, elektronische of optische signalen en 
elektriciteit. Met de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) voldoet 
de gemeente aan de wettelijke plicht om te zorgen voor een goede coördinatie van al het 
boven- en ondergrondse werk in de openbare ruimte.  
 
De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren UNOG – gemeente Doetinchem 
2019 bevat onder meer: 

- regels met betrekking tot de aanleg, de instandhouding en het opruimen van kabels 
en leidingen;  

- een vergunningplicht (instemmingsbesluit) voor netbeheerders die kabels en 
leidingen willen aanleggen, in stand houden of opruimen in of op openbare gronden 
(waartoe ook openbare gronden van de Provincie, het Waterschap of Rijkswaterstaat 
behoren). 

 
Samen met de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Duiven, Lochem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar en 
Zutphen heeft de gemeente Doetinchem al vele jaren een overlegstructuur: UNOG 
(Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland). De veertien UNOG-gemeenten hebben 
gezamenlijk de volgende drie documenten uitgewerkt: 

- een nieuwe AVOI, 
- een nieuw handboek met uitvoeringsvoorschriften en 
- een nieuwe nadeelcompensatieregeling. 

 
In het samenwerkingsverband is afgesproken dat iedere UNOG-gemeente de genoemde 
documenten vaststelt. 
 
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren UNOG – gemeente Doetinchem 
2019 
De gemeenteraad heeft op 28 maart 2019 de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren UNOG – gemeente Doetinchem 2019 met bijbehorende toelichting 
vastgesteld ter vervanging van de in 2012 vastgestelde AVOI. 
 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude AVOI is dat de nieuwe AVOI voorziet 
in de mogelijkheid tot vaststelling van beleidsregels voor een op aanvraag toe te kennen 
financiële tegemoetkoming (bij wijze van nadeelcompensatie) in het geval dat een 
netbeheerder schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het 
normale bedrijfsrisico kan worden gerekend en de vergoeding van die schade niet op een 
andere wijze is verzekerd. 
 



 

 
De overige wijzigingen zijn vooral redactioneel van aard. 
 
 
Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften 
UNOG – gemeente Doetinchem 2019 
De uitvoeringsvoorschriften ondergrondse infrastructuren UNOG zijn herzien en 
aangevuld als uitwerking van de vereisten die de gemeenteraad heeft vastgelegd in de 
AVOI 2019. Het handboek geeft instructies (uitvoeringsvoorschriften) over de manier 
waarop het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen vorm moet 
krijgen als netbeheerders (en hun uitvoerders) werkzaamheden willen uitvoeren in de 
openbare grond en/of openbare ruimte binnen de gemeente Doetinchem. 
 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG – gemeente Doetinchem 2019 
Deze nadeelcompensatieregeling is een nadere regel in de zin van de AVOI 2019 en vormt 
het beleidskader voor het al dan niet toekennen van nadeelcompensatie aan 
netbeheerders als gevolg van het op verzoek van de gemeente verplaatsen van of het 
anderszins nemen van maatregelen aan in of op openbare grond aanwezige kabels en/of 
leidingen die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen (met 
uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet). 
 
Bekendmaking 
De AVOI 2019, het Handboek ondergrondse infrastructuren 2019, en de 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen 2019 zoals door de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders vastgesteld zijn op [DATUM] 2019 officieel 
bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad. Daarnaast is de volledige 
tekst van de verordening, het handboek en de nadeelcompensatieregeling raadpleegbaar 
via www.doetinchem.nl. 
 
Inwerkingtreding 
De AVOI 2019, het Handboek ondergrondse infrastructuren 2019, en de 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen 2019 treden in werking op de dag na 
voornoemde bekendmaking. Met het inwerkingtreden van de nieuwe AVOI vervalt de 
AVOI 2012. 
 
Raadplegen documenten 
De AVOI 2019, het Handboek ondergrondse infrastructuren 2019, en de 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen 2019 liggen ter inzage bij de publieksbalie 
in het stadhuis in Doetinchem. Verordening, handboek en regeling zijn verder 
raadpleegbaar via: 

• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad 

• www.doetinchem.nl 
 

Vragen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Crop van BUHA B.V., tel. 
(0314) 377 444. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Informatie intern: 
 
Publicatie op donderdag vóór 12.00 uur (in de week voor publicatie) mailen naar: 

• website@doetinchem.nl 

• gemeentepagina@doetinchem.nl 
 
Publicatie c.c. mailen naar: 

• Receptie gemeentewinkel 

• Rob Crop BUHA b.v. 
 

Publicatiedatum Woensdag 3 april 2019 

Begindatum ter inzage Donderdag 4 april 2019 

Einddatum ter inzage Laatste dag terinzagelegging = 
woensdag 15 mei 2019 

Publicatieblad • huis-aan-huisblad 

• website 

Postcode(s) van het gebied waarop het 
plan betrekking heeft 

De hele gemeente Doetinchem incl. de 
kernen Nieuw-Wehl, Wehl, Langerak en 
Gaanderen  

Ruimtelijk plan identificatienummer N.v.t.  

Document type Overige besluiten van algemene strekking 

Beleidsonderwerp Ondergrondse infrastructuren 

 


