Oplegger bij raadsvoorstel Verordening kabels en leidingen gemeente
Heerenveen 2019
Op verzoek van de agendacommissie heeft de griffie een korte oplegger geschreven.

Inleiding
Alle kabels en leidingen worden aangelegd door netbeheerders. Die zijn te verdelen in
twee groepen: in nutsbedrijven en telecombedrijven.
Juridisch verschil
Op dit moment is er juridisch gezien een verschil tussen deze bedrijven en de afspraken
die de gemeente met hun heeft. Voor de telecombedrijven is alles geregeld in de
Telecommunicatiewet. Met de nutsbedrijven hebben we verschillende overeenkomsten.
Publiekrechtelijke regeling
Om voor alle nutsbedrijven dezelfde regels te laten gelden, stelt het college voor om een
verordening hierover vast te stellen en het zo in een publiekrechtelijke regeling vast te
leggen. De uitwerking van de verordening is terug te vinden in het handboek.
Compensatieregeling
Daarnaast stelt het college voor om een compensatieregeling vast te stellen waarin
geregeld wordt dat het bedrijf een vergoeding krijgt als een netbeheerder schade lijdt als
gevolg van een collegebesluit.
Waarom is belangrijk om dit zo te regelen?
-

-

De huidige overeenkomsten met de nutsbedrijven zijn niet meer actueel en
verschillen van elkaar.
een publiek rechtelijke regeling kun je eenzijdig aanpassen; zoals we het nu
geregeld hebben, moeten we wijzigingen altijd overleggen met het betreffende
nutsbedrijf.
We kunnen veel makkelijker controleren op afspraken; nu is dat door de
verschillen ontzetten lastig voor vergunningverlening en handhaving.
Het is efficiënter doordat alle regels gelijk zijn
De schaderegeling geeft duidelijkheid over de verdeling van kosten als er kabels
en leidingen verlegd moeten worden.

Wat zijn de kanttekeningen?
-

De APV moet tekstueel worden aangepast.
De overeenkomst met Vitens moet met de inwerkingtreding van de verordening
worden opgezegd, Vitens is hierover inmiddels geïnformeerd, het kan zijn dat
Vitens hier een probleem van gaat maken en gaat procederen. Dit proberen we te
voorkomen, daarvoor is Vitens al heel vroeg in het proces betrokken. Het risico
wordt als klein ingeschat.

Financiën
Het vaststellen van de regeling kost geen geld.

