
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 23 september 2008 
Naam opsteller : Dick Minkman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : wethouder Jan Stam 
 
Onderwerp: Telecommunicatieverordening gemeente Bergen 2008 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Vast te stellen de Telecommunicatieverordening gemeente Bergen 2008 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel over de vaststelling van een nieuwe verordening inzake werkzaamheden in 
verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een 
openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden 
(Telecommunicatieverordening gemeente Bergen 2008). 
 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 december 2002 besloten de 
Telecommunicatieverordening van de voormalige gemeente Egmond, op grond van het 
bepaalde in artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling, geldend te verklaren voor 
de gehele gemeente Bergen. In deze verordening zijn regels gesteld met betrekking tot de 
aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels op of in openbare 
gronden.  
 
De huidige Telecommunicatieverordening is gebaseerd op de Telecommunicatiewet van 
1998. Op grond van deze wet werd de werkingssfeer van de bepalingen over aanleg, 
instandhouding en opruiming van kabels uitgebreid tot alle aanbieders van openbare 
elektronische communicatienetwerken. In dat kader werd de gedoogplicht die er 
samengevat op neer kwam dat een ieder verplicht was de aanleg, instandhouding en 
opruiming en opruiming van elektronische communicatiekabels in met name de openbare 
grond te gedogen uitgebreid tot alle openbare elektronische communicatienetwerken. Dit 
werd door de wetgever als voorwaarde gezien voor een snelle aanleg van concurrerende 
netwerken. In het kader van de uitvoering van de Telecommunicatiewet en het daaraan 
gekoppelde gedoogregime zijn in de praktijk de volgende problemen ontstaan: 
 
a. door de toename van het aantal partijen op de markt worden gemeenten geconfronteerd 

met de overlast van meer werkzaamheden in de grond. 
b. De coördinatietaak van de gemeenten levert in de praktijk onduidelijkheden op voor wat 

betreft de wijze waarop de gemeente de belangen van de betrokken partijen afweegt. 
c. Het ontbreken van een snelle procedure voor spoedeisende gevallen leidt tot vertraging 

van reparatiewerkzaamheden. 
d. Gemeenten ondervinden schade door slechtere kwaliteit van openbare wegen na 

graafwerkzaamheden. 
e. De plicht van een aanbieder om zijn kabels op eigen kosten te verplaatsen als dat 

noodzakelijk is voor de oprichting van gebouwen of uitvoering van werken levert in de 
praktijk problemen op : de wet geeft geen termijn aan waarbinnen de kabels verplaatst 
moeten worden zodat de verplaatsing vaak te lang duurt. 

 
De in de praktijk geconstateerde problemen zijn voor de wetgever aanleiding geweest met 
name hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet te herzien. Op 1 februari 2007 is de 
betreffende wijziging van de Telecommunicatiewet in werking getreden. Als gevolg van 
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deze wetswijziging is het wenselijk de daarop gebaseerde gemeentelijke verordening aan te 
passen. Door de VNG is hiertoe een modelverordening opgesteld. Bij de opstelling van de 
bijgevoegde ontwerp-verordening is gebruik gemaakt van deze modelverordening van de 
VNG. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Door vaststelling van de nieuwe Telecommunicatieverordening wordt de gemeentelijke 
regelgeving inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in 
overeenstemming gebracht met de gewijzigde hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. In 
dit hoofdstuk is onder meer geregeld de gedoogplicht van de gemeente voor 
telecommunicatiekabels in de openbare gronden. Voor nadere informatie over deze 
wetswijziging en de daaruit voortvloeiende wijziging van de telecommunicatieverordening 
wordt kortheidshalve verwezen naar de uitbreide algemene toelichting bij de verordening.   

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Door de raad voor te stellen de nieuwe Telecommunicatieverordening vast te stellen wordt 
de gemeentelijke regelgeving inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en 
leidingen in overeenstemming gebracht met de gewijzigde hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet. In dit hoofdstuk is onder meer geregeld de gedoogplicht van de 
gemeente voor telecommunicatiekabels in de openbare gronden. Voor nadere informatie 
over deze wetswijziging en de daaruit voortvloeiende wijziging van de 
telecommunicatieverordening wordt kortheidshalve verwezen naar de uitbreide algemene 
toelichting bij de verordening. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Alleen door vaststelling van een nieuwe verordening kan de gemeentelijke regelgeving 
aangepast worden aan de gewijzigde Telecommunicatiewet. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling van de Telecommunicatieverordening wordt deze op de gebruikelijke wijze 
bekendgemaakt in de Duinstreek en op de website van de gemeente. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit voorstel. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Door de vaststelling van deze verordening wordt de gemeentelijke regelgeving in 
overeenstemming gebracht met de gewijzigde Telecommunicatiewet. 

  
 
 
 



- 3 - 
 

 
Bijlagen:   
-ontwerp-raadsbesluit met bijbehorende toelichting 
 
 
Bergen, 1 juli 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

secretaris      burgemeester 


