
 

  

 
 

 
 

 

 
 

Gemeenteblad 2019 

Wijziging Telecommunicatieverordening Rotterdam 

De Raad van de gemeente Rotterdam, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 
2019 (raadsvoorstel nr. 19bb23893); raadsstuk 19bb24941; 

overwegende dat: 
- de ondergrond van onmisbare waarde is voor het functioneren van de 

stad; 
- de ondergrondse infrastructuur aan kabels en leidingen van onmisbaar 

belang is voor het functioneren van de stad en haven; 
- met deze kabels en leidingen ook grote andere belangen zijn gemoeid 

zoals openbare orde, milieu, veiligheid en (ondergrondse) ordening; 

Gelet op artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 
van de Gemeentewet; 

besluit: 

Eerste wijziging van de Telecommunicatieverordening Rotterdam 
2015 

Artikel I 
De Telecommunicatieverordening Rotterdam 2015 wordt als volgt 
gewijzigd: 

A 
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 
In het vierde lid wordt ‘twee’ vervangen door ‘vier’. 

B 
Artikel 5, tweede lid komt te luiden: 
2. De aanbieder stelt na voltooiing van de werkzaamheden digitale 
tekeningen, waaruit de feitelijke situatie na de uitvoering van de 
werkzaamheden blijkt, om niet ter beschikking aan het college’. 

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 
In het eerste lid wordt ‘zes’ vervangen door ‘twaalf’. 

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
6. Het college kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de 
aanbieder de termijn van twaalf maanden, bedoeld in het eerste lid, met 
een door het college te bepalen termijn verlengen. 
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Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening in het 
Gemeenteblad. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2019. 

De griffier, De voorzitter, 

M.J.E.M. van Dam A. Aboutaleb 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 20 december 2019 en ligt op dins-, 
woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk 
Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, 
Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie) 
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen 
chronologisch) 
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