Raadsvergadering 6 februari 2014
Voorstel B 5

Heinkenszand, 21 januari 2014
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met één Zeeuwse regeling en tariefstelling voor het
aanleggen en onderhouden van ondergrondse infrastructuur
(portefeuille wethouder Zandee)

Geachte raad,
Voorgeschiedenis
Voor het leggen en hebben van kabels en leidingen in gemeentegrond zijn verschillende
wettelijke regelingen van kracht. Voor telecommunicatiekabels is dat de
telecommunicatiewet, voor de nutsvoorzieningen is dat de wet nadeelcompensatie. Dit zijn
kaderwetten die door het lokaal bestuur vertaald moeten worden naar lokale spelregels. De
gemeente Borsele heeft daarvoor in het verleden onder andere de telecommunicatie
verordening vastgesteld. Voor leidingen en kabels van gas, licht en water maken we nog
gebruik van afspraken die met de nutsbedrijven zijn gemaakt. De kern van alle regels en
spelregels is dat wij het leggen en hebben van kabels en leidingen gedogen (dat moeten we
ook van de wetgever) en dat de aanlegger ons vergoedt voor de schade aan de wegen en
groen door de uitvoeringswerkzaamheden. Tussen de Zeeuwse gemeenten zijn onderling
grote verschillen in regelgeving en vergoedingen. In VZG verband is daarom afgesproken
om in heel Zeeland de bestaande spelregels te vervangen door een Algemene Verordening
voor alle ondergrondse infrastructuur en daarvoor gelijke tarieven te vragen. In de bijlagen
vindt u de verordening, de tarieven en het bijbehorende handboek.
Argumenten
Zeeland breed gaan we dezelfde spelregels en tarieven hanteren, dit scheelt veel
administratieve rompslomp bij de bedrijven die kabels of leidingen willen leggen,
een intergemeentelijke werkgroep blijft de ontwikkelingen volgen en zorgt ervoor
dat de verordening en de tarieven actueel blijven.
(Juridische) consequenties
We hebben er Zeeland breed voor gekozen om zowel in de verordening als in de hoogte van
tarieven af te wijken van de voorbeeld verordening van de VNG en de bijbehorende
indicatieve tarieven (tarieven zijn hoger). Dit kan voor partijen een reden zijn om tegen een
vergunning op basis van de verordening juridische stappen te ondernemen. In de
verordening zijn de afwijkingen onderbouwd. Deze onderbouwing is juridisch getoetst door
juristen van enkele gemeenten en nog een keer extern door een gespecialiseerd bedrijf.
Financiën
Door de invoering van de verordening ontvangt de gemeente middelen om schade door het
leggen van kabels en leidingen te herstellen. Deze middelen zullen worden gebruikt om de
reparaties uit te voeren. Voor het verlenen van de vergunning vragen we nu een gering
bedrag aan leges van ca. € 168,- met de nieuwe verordening gaan we kostendekkende
leges vragen. Per vergunning € 340 en € 1,10 per m² boven de 25 m².
De tarieven voor het herstraten van straatwerk vallen bij de Zeeuwse regeling lager uit dan
Borsele in het verleden hanteerde. Die inkomsten zullen hierdoor op jaarbasis ± € 7.500
lager uitvallen. Het financiële nadeel weegt echter niet op tegen het voordeel van één
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Zeeuwse regeling voor ondergrondse infrastructuur waardoor onze positie t.o.v.
marktpartijen wordt versterkt. Daarnaast is de verwachting dat het financiële nadeel wordt
gecompenseerd door het nieuwe legestarief.
Uitvoering/planning
Na besluitvorming worden de nieuwe verordening en de aangepaste legesverordening
gepubliceerd. De vergunningen worden aangepast aan de uitgangspunten van de
verordening.
Communicatie
De kabel en leidingbeheerders zijn geïnformeerd over het voornemen tot nieuwe verordening
en tarieven.
Besluit
1.De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur vaststellen.
2. De tarieven 2014 vast te stellen
3. De gewijzigde leges van toepassing te verklaren op hoofdstuk 18 van de legesverordening
2014. Als zijnde de 1e wijziging van de tarieventabel.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 brief VZG Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
 Handboek Kabels en Leidingen Zeeuwse gemeenten
 Tarievenlijst 2014-leges 2014
 Hoofdtuk 18 tarievenlijst leges gem. Borsele
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