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De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni    
2018, nr. BWV18.0175 gelezen en besluit; 
 
gelet op artikel 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet, artikel 1 van de Belemmeringswet 
Privaatrecht en de artikelen 5.2 en 5.4 van de Telecommunicatiewet: 
 
te wijzigen 
 

De Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van 

kabels en / of leidingen ten dienste van netten in of op openbare gronden in de gemeente Houten 

(Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) zoals vastgesteld op 9 juli 2009 en 

gewijzigd op 27 juni 2017 . 

  

Artikel I 

 

De AVOI wordt als volgt gewijzigd. 

 

Artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd in: 

Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard (minder dan 5 meter sleuflengte), en voor 

spoedeisende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, is geen instemming als bedoeld in het eerste 

lid noodzakelijk. 

 

Artikel 4 lid 4  wordt gewijzigd in: 
Voorgenomen minder ingrijpende werkzaamheden, conform artikel 3 lid 2, dienen drie werkdagen voor 
uitvoering bij het college te worden gemeld via de daarvoor bedoelde webapplicatie voor het doen van 
een melding (zie de gemeentelijke website). Op grond van belangen als genoemd in artikel 7 lid 1 kan 
het college bepalen dat realisatie op een ander tijdstip moet plaats vinden.  
 
Artikel 4 lid 5 wordt gewijzigd in: 
. Spoedeisende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 3 lid 2, ten gevolge van een ernstige 
belemmering of storing in de dienstverlening via het betreffende net, waarvan uitstel niet mogelijk is, 
dienen voor aanvang bij het college via de daarvoor bedoelde webapplicatie voor het doen van een 
melding (zie de gemeentelijke website) te worden gemeld, en dienen uiterlijk binnen 48 uren na de 
uitvoering gemotiveerd te worden middels de hiervoor genoemde webapplicatie voor het doen van 
een melding. 
 
Artikel 5 lid 1 wordt gewijzigd in: 
Voor een melding als bedoeld in artikel 4 lid 1 dient gebruik te worden gemaakt van de daartoe door 
het college beschikbaar gestelde webapplicatie voor het doen van een melding (zie de gemeentelijke 
website). 
 

 

 

 

 



 

Artikel 5 lid 2 onder g 2
e
 gedachtestreepje wordt gewijzigd in: 

- een tekening  in schaal 1:1000 of 1:500 met daarop aangegeven het gewenste tracé, één of 
meerdere straatnamen ter plaatse van de werkzaamheden en een doorsnede van zowel de 
bestaande als de nieuwe inhoud van de sleuf,  op Microstation formaat ingetekend op de door 
gemeente beschikbaar gestelde nutsstroken tekening welke te downloaden is op de website; 
deze tekening ook aan te leveren als pdf: 

 

 

Artikel 5 lid 2 wordt aangevuld met: 

o h.  

De informatie verkregen uit het maken van proefsleuven conform het Handboek kabels en leidingen. 

 

 
 
Artikel 5 lid 4 wordt gewijzigd in: 
Het college kan nadere regels stellen inzake de te verstrekken gegevens en de wijze waarop die 
worden verstrekt. Uitgangspunt is dat gegevens in digitale vorm worden verstrekt. 
 

Artikel 7 lid 7 wordt gewijzigd in: 

De grondroerder is verplicht zo spoedig mogelijk na constatering van de aanwezigheid van kabels 

en/of leidingen, waarvan niet bekend is van wie ze zijn, een kopiemelding van de mededeling aan het 

Kadaster, aan het college te verstrekken. 

 

 

 

Artikel II 

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 

bekendmaking. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 2 oktober 2018. 

 

 

de griffier,                      de voorzitter, 


