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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760076966 DOS-2021-

0000090

Onderwerp

Vaststellen Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland

Advies

1. Aan te gaan het Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland met VodafoneZiggo en

KPN.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het vaststellen van het Uitvoeringsprotocol

Telecom Provincie Zuid-Holland. 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer

F. Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland, om het

Uitvoeringsprotocol Telecom Zuid-Holland met VodafoneZiggo en KPN namens de Provincie

Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies. 

Bijlagen

1. Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland

2. Machtigingsformulier CdK Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 januari 2021 26 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

 

 

Begin 2019 is het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen bestuurlijk vastgesteld. Dit protocol

heeft als doel de samenwerking te verbeteren tussen de Provincie Zuid-Holland en de

netbeheerders bij verleggingen van Kabels & Leidingen. Dit protocol geeft nadere invulling van

hoe partijen met elkaar willen omgaan in het verleggingsproces.

Het Uitvoeringsprotocol (UP) Telecom heeft eenzelfde doel als het Uitvoeringsprotocol Kabels en

Leidingen. Telecomkabels vallen onder de Telecommunicatiewetgeving en hiervoor gelden

andere uitgangspunten dan bij de overige kabels en leidingen, zoals minder mogelijkheden van

schadevergoeding bij verleggingen. Vandaar dat er een apart Uitvoeringsprotocol Telecom is

opgesteld.

Na akkoord op deze definitieve versie door VodafoneZiggo en KPN kan nu ook overgegaan

worden tot bestuurlijke vaststelling door de provincie. 

Essentie

Bij provinciale projecten komt het voor dat telecommunicatiekabels verlegd dienen te worden.

Daarover worden in het uitvoeringsprotocol met de netbeheerders afspraken gemaakt over de te

nemen maatregelen, de planning, de hoogte van de kosten en de kostenverdeling. Partijen

streven ernaar het bereiken van onderlinge overeenstemming over de te nemen maatregelen ten

aanzien van telecommunicatiekabels en de kostenverdeling efficiënter en effectiever te laten

plaatsvinden. 

Hierbij wordt opgemerkt dat er bij de verlegging van telecommunicatiekabels veel minder snel

sprake is van vergoeding van geleden nadeel, gezien deze verleggingen worden beheerst door

hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. 

Het UP Telecom zelf heeft geen financiële consequenties, het betreft slechts het beschrijven van

de voorgenomen wijze van samenwerken bij de verlegging van telecommunicatiekabels. 

Algemeen geldt dat de verwachting is dat er winst geboekt zal worden op de samenwerking met

de netbeheerders en dus de voortgang van projecten. 

Het UP Telecom heeft geen directe gevolgen voor inwoners van de provincie.

Voorgesteld wordt om de inhoud van het UP Telecom op bestuurlijk niveau en tweezijdig vast te

stellen. Hiermee wordt het uitvoeringsprotocol een wederkerig convenant. Dit is een logische

volgende stap die de verbetering van de samenwerking met Telecom netbeheerders bevordert. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW               : n.v.t.

Programma  : programma 2, Bereikbaar Zuid-Holland 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Met het ondertekenen van het UP Telecom geldt er voor zowel KPN, VodafoneZiggo als de

Provincie Zuid-Holland een inspanningsverlichting om de gemaakte afspraken na te komen.



3/3

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt F. Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer, gemachtigd om het

Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland namens de Provincie Zuid-Holland te

ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er heeft geen eerdere besluitvorming plaats gevonden ten aanzien van dit Uitvoeringsprotocol.

 

3 Proces

 

In de afgelopen jaren is er veelvuldig contact geweest met KPN en VodafoneZiggo. Niet alleen in

het kader van het UP Telecom, maar ook op uitvoeringsniveau en binnen het SOP

(Samenwerkings Overleg Provincie Zuid-Holland). Het belang van tijdig samenwerken wordt door

alle partijen al langer onderkend en willen dit bekrachtigen middels dit UP waarin ook de

processtappen zijn vast gelegd.

Na ondertekening zal het UP Telecom in de organisatie worden geïmplementeerd door de senior

Adviseur Ondergrondse Infrastructuur.

4 Participatie

 

Er is geen sprake van participatie in de zin van De Participatienotitie die op 19 december 2018

vastgesteld is door Provinciale Staten. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Voor de ondertekening van het Uitvoeringsprotocol Telecom stellen we een nieuwsbericht op met

daarin een quote van dhr. Vermeulen als betrokken gedeputeerde en de bestuurders van KPN en

VodafoneZiggo. Dit nieuwsbericht dienst als basis om intern de projectleiders van DBI en APP te

informeren en de betrokken MT’s een terugkoppeling te geven. Extern delen we het bericht met

KPN en VodafoneZiggo om hun achterban te informeren. Het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt,

nadat deze digi toegankelijk is gemaakt, gepubliceerd op de website van de provincie Zuid-

Holland. 

Ter bevordering van de samenwerking met de telecomproviders en netbeheerders, maar ook om

de verbinding te maken met andere opgaven die met het Uitvoeringsprotocol Telecom of het

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 te maken hebben (denk

aan energietransitie en de nationale en regionale agenda laadinfrastructuur) onderzoeken we de

mogelijkheid om in 2022 een netwerkbijeenkomst te organiseren.


