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Onderwerp
Harmonisatie ‘Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuur West Betuwe’ (AVOI)

Beslispunten
1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) vast te stellen onder 

gelijktijdig laten vervallen van de AVOI’s van de drie voormalige gemeenten.

Inleiding
De AVOI gaat over graafwerkzaamheden door grondroerders 
(netbeheerder/nutsbedrijven) in de openbare ruimte. De huidige AVOI wordt al enkele 
jaren gehanteerd (vanaf 2013) en is opgesteld in gezamenlijkheid met de regio 
gemeenten Rivierenland. Ondanks de collectieve aanpak zijn er toch drie versies in 
omloop. Nu (in oktober 2018) is de AVOI aangepast naar één versie voor de 
regiogemeenten. Het collectief vaststellen van deze aangepaste AVOI door de 
regiogemeenten per januari 2019 komt de werking ten goede. De AVOI verwijst naar een 
‘Handboek Ondergrondse Infrastructuur’ (HOI). Ook deze is regionaal opgesteld en ook 
in september 2018 aangepast. 

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Harmonisatie van de AVOI (in gemeente West Betuwe én in regionaal verband). 

Argumenten
1.1 Geringe verschillen

De AVOI bestaat uit bepalingen, voorschriften en procedures. Deze zijn qua redactie 
aangepast. Zo zijn aan de bepalingen enkele definities toegevoegd zoals calamiteit, 
coördinatieverplichting en registratiesysteem. De laatste verwijst naar een geatomiseerd 
systeem (optimalisatie digitale dienstverlening) waarvan nu alle regiogemeenten 
gebruik maken. Voor het berekenen van de degeneratiekosten is nu expliciet verwezen 
naar de VNG-tarieven (deze werden al gehanteerd) in het geautomatiseerd systeem.
Om onderliggende HOI van toepassing te kunnen verklaren (na vaststelling door het 
college van West Betuwe begin januari 2019) is een vastgestelde AVOI noodzakelijk  De 
vaststelling van de AVOI maakt het in rekening kunnen brengen van leges en 
degeneratiekosten mogelijk.
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1.2 Politiek gevoelige onderwerpen
Er zijn geen politiek gevoelige onderwerpen en consequenties aan de orde. 

1.3 Noodzakelijkheid
De kracht van de werking van de AVOI is gebaat bij het collectief vaststellen door de 
regiogemeenten. Het is daarom noodzakelijk om zo spoedig mogelijk in 2019 deze 
nieuwe AVOI vastgesteld te hebben. In 2019 wordt de uitvoering van het regionale 
Breedbandproject opgestart. Het Breedbandproject van de regio is gebaat bij één 
uniforme AVOI binnen alle regiogemeenten. 

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
-

Financiën
-

Uitvoering
De AVOI van West Betuwe wordt na vaststelling op de gebruikelijke manier gepubliceerd. 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe stelt na 
besluitvorming in de raad het onderliggende Handboek Ondergrondse Infrastructuur 
vast.

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
-

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe
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De secretaris,                       de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 6 november 2018,  

besluit:

de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) vast te stellen onder 
gelijktijdig laten vervallen van de AVOI’s van de drie voormalige gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 15 januari 2019, nummer 35

de griffier,                                  de voorzitter,
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