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Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 2 juni 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Openbare ruimte 

Contactpersoon : C.J. Pels 

Tel.nr. : 8312 

E-mailadres : pels.c@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Hendrie van Assem, Jeanet de Mari 
van de fractie van Inwonersbelangen over het leggen van kabels in nieuw straatwerk: 
Communiceren we nog met elkaar? 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college het met INWONERSBELANGEN eens dat er beter 
gecommuniceerd moet worden met alle betrokkene uitvoerende partijen? 

Antwoord: Het college betreurt de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Enerzijds heeft de 
gemeente het trottoir laten herstraten en anderzijds heeft een externe partij (BAM namens Ziggo) er kort 
daarna in gegraven om een ingewaterde coaxkabel te vervangen. Ingevolge de Telecommunicatiewet heeft 
de gemeente een gedoogplicht ten aanzien van werkzaamheden aan telecommunicatiekabels. In dit geval 
wilde Ziggo op korte termijn een storing in de internetfaciliteiten van bewoners van de Willem Alexanderlaan 
oplossen. 
Gezien de behoefte om (zeker in deze tijd) de communicatievoorzieningen van de inwoners in stand te 
houden, hadden de herstelwerkzaamheden aan het Ziggo netwerk een spoedeisend karakter. Daarom was 
de afstemming op de eerdere werkzaamheden van de gemeente helaas niet optimaal.    
 

2. Kan het college aangeven hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden? 

Antwoord: In de ondergrond van de openbare ruimte liggen talloze kabels en leidingen ten behoeve van 
water-, energie-, riolering-  en telecommunicatievoorzieningen. Defecten en lekkages aan deze 
ondergrondse infrastructuren zijn vaak niet te voorzien.  Daarom blijft de kans op graafwerk in nieuwe 
verhardingen in incidentele gevallen bestaan.  
 

3. Is het college het met INWONERSBELANGEN eens en kan en wil het college 

hierin actie ondernemen? 

Antwoord: Het college streeft naar het maximaal beperken van maatschappelijke kosten en overlast door 
graafwerkwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen. Hiertoe zijn de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) en bijbehorende nadere regels (o.a. Handboek kabels en leidingen) in 
2018 geactualiseerd. 
Als gevolg van de wettelijke gedoogplicht en de noodzaak tot onderhoud en reparatie van ondergrondse 
netwerken is het echter helaas niet altijd mogelijk om ongewenst graafwerk in verhardingen te voorkomen. 
Door het actueel houden en toepassen van gemeentelijke regelgeving op het gebied van ondergrondse 
infrastructuren beperkt het college de materiele en financiële schade tot een minimum. Het trottoir in de 
Willem Alexanderlaan is onder toezicht van de gemeente direct na de graafwerkzaamheden weer in 
nieuwstaat teruggebracht door BAM. 
 

 

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.008647 

 

http://corsa-prd-app1.woerden.nl/scripts/wsisa.dll/WService=ws_corsa/stdw/viewobject.html?object_type=S&object_id=20.008647


 

 

 

 



 
 

Artikel 42 vragen 
Communiceren we nog met elkaar? 

 

 

Inleiding 
 
Als beheerder van de openbare ruimte voert de gemeente de regie en de coördinatie 
bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. De coördinatie heeft als 
doel zorg te dragen voor de veiligheid, de beperking van de overlast, het bevorderen 
van het voorkomen van schade en het borgen van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. 
Het trottoir aan de Willem Alexander laan was net gereed, dag later werd het 
straatwerk weer open gebroken omdat er nog een kabel ingelegd moest worden. 
 

Hieronder afbeelding waar het straatwerk weer opnieuw is open gemaakt. 
 
 

 
 
 
Bron: Handboek-kabels-en-leidingen-woerden 

 
Onze vragen: 

 
1. Is het college het met INWONERSBELANGEN eens dat er beter 

gecommuniceerd moet worden met alle betrokkene uitvoerende partijen? 
2. Kan het college aangeven hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden? 

3. Is het college het met INWONERSBELANGEN  eens en kan en wil het college 
hierin actie ondernemen? 
 

 
Hendrie van Assem en Jeanet de Mari, Inwonersbelangen. 
 
Bij onduidelijkheden of gewenste toelichting graag contact opnemen met  
Jeanet de Mari (06-2973 3906) 
Hendrie van Assem (06 - 3913 7890) 
 

https://www.woerden.nl/bekendmakingen/handboek-kabels-en-leidingen-woerden
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