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Voorstel:
Wij stellen voor de nieuwe Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
De Telecommunicatiewet is per 1 februari 2007 gewijzigd. Naar aanleiding hiervan dient uw raad een 
nieuwe Telecommunicatieverordening vast te stellen.  
 
Beleidskader en rol gemeente: 
 
Wettelijk kader 
Op grond van artikel 5.4, lid 4, Telecommunicatiewet stelt uw raad een verordening vast waarin algemene 
regels worden opgenomen met betrekking tot graafwerkzaamheden. Daarnaast biedt de 
Telecommunicatiewet op grond van artikel 5.4, lid 2, het college de mogelijkheid om specifieke 
voorwaarden te stellen in het instemmingsbesluit dat wordt afgegeven na een melding.  
 
De gemeente moet telecomkabels in de grond die zij beheert gedogen. Als beheerder van openbare grond 
heeft de gemeente een coördinerende taak wat betreft graafwerkzaamheden voor de aanleg, 
instandhouding en opruiming van telecomkabels.  
 
Telecommunicatieverordening      
Door de wijziging van de Telecommunicatiewet zijn er meer mogelijkheden voor de invulling van de 
coördinatierol van de gemeente bij de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels. Daarnaast is 
onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden van al dan niet ingrijpende aard en is een procedure 
opgenomen voor spoedeisende werkzaamheden. Naar aanleiding van de wetswijziging heeft de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe Model-Telecommunicatieverordening 
opgesteld. De concept-Telecommunicatieverordening is gebaseerd op dit model.      
 
Alternatieven:
Geen alternatieven.
 



 
 
 

  
 
   

 

Financieel kader:
Geen financiële consequenties.
 
Communicatie:
De inwoners worden via een publicatie in Kernpunten op de hoogte gesteld van de nieuwe verordening. De 
Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Dalfsen wordt ter inzage gelegd in het gemeenteblad. 
Daarnaast wordt de verordening opgenomen in de regelingenbank op de website van de gemeente 
Dalfsen. De verordening treedt in werking na bekendmaking.     
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


