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Te besluiten om: 
1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren UNOG – gemeente Doetinchem 

2019 (AVOI 2019) inclusief toelichting vast te stellen. 
2. De AVOI 2019 bekend te maken door plaatsing in het digitale Gemeenteblad. 
 
Context 
In 2012 stelde uw raad de AVOI 2012 vast (bijlagen 1 en 2). Daarin staan procedures en 
voorschriften voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in 
openbare gronden. Knelpunt in de AVOI 2012 is dat het toekennen van een (financiële) 
compensatie aan netbeheerders, die op verzoek van de gemeente maatregelen nemen ten 
aanzien van hun kabels en/of leidingen, momenteel alleen op basis van privaatrechtelijke 
overeenkomsten mogelijk is. De AVOI 2019 (bijlage 3) daarentegen biedt de mogelijkheid voor 
vaststelling van bijgaande publiekrechtelijke nadeelcompensatieregeling (bijlage 4). Die regeling 
vervangt alle voor de gemeente financieel nadeliger overeenkomsten. 
 
Beoogde effecten 
1. Vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding van de AVOI 2019. 
2. Bekendmaking en inwerkingtreding van: 

- de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG - gemeente Doetinchem 2019 
en 

- het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften 
UNOG - gemeente Doetinchem 2019. 

Beiden op 19 februari 2019 door ons college vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling 
van de AVOI 2019 door uw raad. 

 
Argumenten 
1.1. De AVOI 2012 voorziet niet in de mogelijkheid van financiële compensatie op basis van een 

publiekrechtelijke regeling; de AVOI 2019 wel 

In artikel 10, lid 2 sub b van de AVOI 2012 is bepaald dat eventuele compensatie wordt verleend 
op basis van geldende privaatrechtelijke overeenkomsten met de netbeheerder(s). De voor de 
gemeente financieel veel aantrekkelijker Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen 
UNOG – gemeente Doetinchem 2019 is echter een publiekrechtelijke regeling die het college 
niet op basis van de AVOI 2012 kan vaststellen. 
 
Voor de UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oost Gelderland), een samenwerkingsverband van 
14 Achterhoekse gemeenten (bijlage 6), was dat aanleiding de AVOI te herzien. Dat heeft 
geresulteerd in een nieuwe verordening zoals vastgelegd in de AVOI 2019. In de AVOI 2019 staat 
een verwijzing naar door het college vast te stellen beleidsregels nadeelcompensatie. De UNOG 
heeft daar invulling aan gegeven door het opstellen van de nadeelcompensatieregeling zoals 
verankerd in de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG - gemeente Doetinchem 
2019.  
 
1.2. De AVOI is geactualiseerd/verbeterd 
Naast de hierboven besproken wijziging is in de AVOI 2019 ook een aantal actualisaties en 
redactionele verbeteringen verwerkt: enkele tekstpassages in de AVOI 2012 waren verouderd en 
zijn daarom in de AVOI 2019 (onder meer naar aanleiding van wetswijzigingen) geactualiseerd. 
 
  



 

1.3. Uniformiteit en samenhang 
De AVOI 2019, de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG – gemeente 
Doetinchem 2019 en het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en 
uitvoeringsvoorschriften UNOG – gemeente Doetinchem 2019 zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met de 14 UNOG-gemeenten zodat er sprake is van regionale uniformiteit. 

 
Wat betreft de nadeelcompensatieregeling betekent dat, dat voor het toekennen van 
nadeelcompensatie aan alle netbeheerders van kabels en leidingen in droge, natte en Liander 
Infrastructuur (niet zijnde beheerders van elektronische communicatienetwerken) in alle UNOG-
gemeenten dezelfde regeling geldt. 
 
De AVOI 2019, de nadeelcompensatieregeling en het handboek vormen een samenhangend 
kader voor instemmingsbesluiten, nadeelcompensatie en uitvoering van werkzaamheden door 
netbeheerders in de openbare ruimte. 
 
1.4. Financieel voordeliger afspraken door vervallen privaatrechtelijke afspraken 
Een van de doelen achter het opstellen van de nadeelcompensatieregeling is dat in alle UNOG-
gemeenten alle nu nog geldende privaatrechtelijke afspraken over financiële compensatie 
komen te vervallen. 
 
Voor de gemeente Doetinchem betekent dat, dat de voor de gemeente financieel nadeliger 
privaatrechtelijke afspraken met Liander (bijlage 7) komen te vervallen: Liander heeft 
aangegeven zich in alle UNOG-gemeenten aan de nadeelcompensatieregeling te zullen 
conformeren, zodra die regeling bestuurlijk vastgesteld is. 
 
1.5. Borgen uitvoering 
De uitvoeringsvoorschriften worden sinds 1996 succesvol UNOG-breed toegepast. Desalniettemin 
is rechtstreekse koppeling van die voorschriften aan de AVOI 2019 zinvol. Op die manier worden 
de UNOG-afspraken immers publiekrechtelijk vastgelegd en daarmee beter geborgd voor de 
toekomst. 
 
2.1. Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt 
Volgens artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht (Awb) treedt een besluit niet in werking 
voordat het is bekendgemaakt. Plaatsing van de AVOI 2019 in het digitale Gemeenteblad 
voldoet aan de in artikel 3:42, lid 2 Awb neergelegde bekendmakingsvereisten. 
 
Kanttekeningen 
Geen.  
 
Financiën 
Door het vaststellen van de nieuwe AVOI, de nadeelcompensatieregeling en de nieuwe 
uitvoeringsvoorschriften zijn geen financiële risico’s te verwachten. Er wordt juist een besparing 
gerealiseerd op (maatschappelijke) kosten, doordat de voorwaarden van de 
nadeelcompensatieregeling voor de gemeente gunstiger zijn dan die uit de huidige 
privaatrechtelijke overeenkomst met Liander (bijlage 7). 
 
De nieuwe AVOI, de nadeelcompensatieregeling en de nieuwe uitvoeringsvoorschriften roepen 
geen nieuwe aansprakelijkheden in het leven. 
 
Vervolg 
Bekendmaking 
Na besluitvorming overeenkomstig het onderhavige voorstel zullen de AVOI 2019, de 
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG – gemeente Doetinchem 2019 en het 
Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG – 
gemeente Doetinchem 2019 worden bekendgemaakt door plaatsing in het digitale 
Gemeenteblad (op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad). 
 

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


 

Tevens zal er conform bijgaand concept (zie bijlage 8) een publicatie worden geplaatst op: 
- de gemeentepagina in het plaatselijke huis-aan-huisblad en 
- de internetsite van de gemeente. 
 
Inwerkingtreding 
De AVOI 2019 (zie artikel 21, lid 1), de nadeelcompensatieregeling (zie artikel 30) en de 
uitvoeringsvoorschriften treden, na besluitvorming conform dit voorstel in werking op de dag na 
bekendmaking. 
 
Met het inwerkingtreden van de AVOI 2019 komt de AVOI 2012 te vervallen (zie artikel 21, lid 2 
AVOI 2019). 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit AVOI 2012 (besluit d.d. 26 april 2012). 
2. AVOI 2012 (incl. toelichting). 
3. AVOI 2019 (incl. toelichting). 
4. Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG – gemeente Doetinchem 2019 (incl. 

bijlagen en toelichting); op 19 februari 2019 door het college vastgesteld onder voorbehoud 
van vaststelling van de AVOI 2019 door uw raad. 

5. Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG – 
gemeente Doetinchem 2019; op 19 februari 2019 door het college vastgesteld onder 
voorbehoud van vaststelling van de AVOI 2019 door uw raad. 

6. Overzicht UNOG-gemeenten. 
7. Bestaande privaatrechtelijke overeenkomst met Liander uit 1923 met aanhangsel uit 1984. 
8. Concept publicatietekst “Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 

UNOG – gemeente Doetinchem 2019 en aanverwanten”. 
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