Beleidsregels inzake telecommunicatie (vastgesteld door het college in zijn vergadering van 3 december 2002)
Instemmingsbesluiten als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatie-verordening.
A. In beginsel wordt geen instemming verleend voor het (tijdelijk) niet bruikbaar maken van (gedeelten van)
wegen voor het publiek in de binnenstad van Elburg in de periode 1 juni tot 15 september i.v.m. het leggen of
wijzigen van kabels als genoemd in artikel 1.1, onder r, van de Telecommunicatiewet. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in situaties, waarbij uitstel van uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet gevergd
kan worden. Dit geldt b.v. bij calamiteiten of kleine, kortstondige werkzaamheden t.b.v. de realisatie van huisaansluitingen.
B. Bij het verlenen van instemmingsbesluiten voor het plaatsen van verdeelkasten wordt in beginsel bepaald
dat voor het tot stand brengen van aansluitingen van een woon-, instellings- of bedrijfsgebouw op de verdeelkast geen apart instemmingsbesluit nodig is, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a.
de afstand tussen de verdeelkast en het woon-, instellings- of bedrijfsgebouw niet groter is dan 50 meter;
b.
minimaal 14 dagen voorafgaande aan de beoogde uitvoeringsdatum een schriftelijke melding aan de
gemeente is gedaan en de gemeente niet binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een schriftelijke
melding aan de melder heeft gezonden dat de melding akkoord is bevonden; aan de akkoordverklaring
kunnen voorwaarden worden verbonden m.b.t. uitvoeringsdata, situering tracé, wijze van uitvoering en
maatregelen ter waarborging van bereikbaarheid van woningen en bedrijven en ter voorkoming van onveilige situaties;
c.
degene die het instemmingsbesluit heeft ontvangt danwel de uitvoerende van afzonderlijke aansluitingen
redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de eigendoms- en rechtsverhoudingen m.b.t. het traject
waarover de huisaansluitingen worden gerealiseerd er toe zou moeten leiden dat de gemeente een actieve coördinerende rol zou moeten vervullen.
C. Bij het verlenen van instemmingsbesluiten voor het leggen en hebben van kabels als genoemd in artikel 1.1,
onder r, van de Telecommunicatiewet wordt in beginsel bepaald dat voor het aanbrengen van wijzigingen aan
hetgeen waarvoor het instemmingsbesluit is verleend geen separaat instemmingsbesluit nodig is, indien aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a.
de werkzaamheden apart of in samenstel geen traject langer dan 25 meter bedragen en er vindt geen
wijziging van de situering plaats;
b.
14 dagen voorafgaande aan de beoogde uitvoeringsdatum een schriftelijke melding aan de gemeente is
gedaan en de gemeente niet binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een schriftelijke melding aan
de melder heeft gezonden dat de melding akkoord is bevonden; aan de akkoordverklaring kunnen voorwaarden worden verbonden m.b.t. uitvoeringsdata, situering tracé, wijze van uitvoering en maatregelen
ter waarborging van bereikbaarheid van woningen en bedrijven en ter voorkoming van onveilige situaties;
c.
degene die het instemmingsbesluit heeft ontvangt danwel de uitvoerende van afzonderlijke aansluitingen
redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de eigendoms- en rechtsverhoudingen m.b.t. het traject
waarover de huisaansluitingen worden gerealiseerd er toe zou moeten leiden dat de gemeente een actieve coördinerende rol zou moeten vervullen.

