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Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissievergadering van 30 januarijl. bij de bespreking van de Raadsmededeling
inzake het opzeggen van contracten met nutspartijen - vaststelling nieuwe beleidsregels, heb ik u
toegezegd op een aantal zaken schriftelijk terug te komen. Middels deze brief biedt ik u die
nadere duiding.

Financiële risico's rondom nieuwe beleidsregels en actualiseren contracten
ln het verleden hebben veel gemeenten privaatrechtelijk overeenkomsten gesloten met kabel- en
leidingexploitanten. Op grond van nieuwe jurisprudentie kunnen privaatrechtelijke
overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd worden opgezegd en worden
vervangen door een publiekrechtelijke regeling. Veel gemeenten hebben dat ook gedaan.
Er is landelijk veeljurisprudentie over het actualiseren van de overeenkomsten en onderlinge
verhoudingen tussen nutspartijen en gemeenten. De gerechtelijke uitspraken, ook in hoger
beroep, zijn allen in het voordeel van de gemeenten uitgevallen. Om onnodige procedures aan te
gaan en proceskosten te vermijden heeft Roosendaalde landelijke ontwikkelingen gevolgd
alvorens de overeenkomsten op te zeggen en haar beleid daadwerkelijk te actualiseren.

Een nieuw contract met de nutspartijen zal de gemeente zeker financiöle voordelen opleveren,
maar op dit moment kan nog niet worden ingeschat hoe groot dat voordeel zal zt1n. De financiële
voordelen zijn erg afhankelijk van de activiteiten die gemeente de komende jaren gaat uitvoeren
en de activiteiten die de nutspartijen zelf gaan ondernemen om hun hun eigen kabels en
leidingen te vervangen. Een ander indirect financieel aspect is dat door graafrust, afstemming en
combinatie van werken overige maatschappelijke kosten worden vermeden of geminimaliseerd.

Opbouw netwerken nutspartijen en telecombedrijven in relatie tot recht van opstal
Vóór 2007 gold dat een grondeigenaar tevens de eigenaar was van alles wat zich in of op deze
grond bevond (natrekking). Echter, de wet is in 2007 aangepast en sindsdien geldt de natrekking
van het eigendom niet langer voor de aanwezige nutsvoorzieningen in gemeentegrond, waardoor
de netbeheerders het eigendom van de in de grond aanwezige voorzieningen behouden.
Deze regelgeving geldt ook voor hetgeen dat voor 2007 is aangelegd. Dit betekent dat het
eigendom van de voozieningen in de grond bij de nutsbedrijven blijft. De VNG heeft toentertijd
gemeenten daarover geïnformeerd. Het vestigen van een opstalrecht is dus ook niet aan de orde.

Loden waterleidingen
Brabant Water geeft aan daf zil in haar hoofdnet en in de huisaansluitingen (tot en met de
watermeter) GEEN lood heeft, alle loden leidingen zijn vervangen door andere materialen.
Loden leidingen worden sinds 1960 niet meer gebruikt bij de bouw van woningen. Oude panden
van voor die datum kunnen mogelijk loden leidingen (of delen daarvan) in de binnen-installatie
bevatten. De verantwoordelijkheid voor (lood in) de binnen-installatie ligt wetmatig bij de
pandeigenaar.



Door de actualiteit hebben de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven onlangs aangegeven dat z¡
het drinkwaternet gaan controleren op loden leidingen. Brancheorganisatie VEWIN van de
waterleidingleidingbedrijven geeft daarbij aan dat het gaat om aansluitleidingen die onder de
grond liggen, niet om de leidingen in woningen. Zoals aangegeven heeft Brabant Water al haar
loden leidingen gesaneerd, ook in Roosendaal. Voor enkele schoolgebouwen (van voor 1960)
wordt door het schoolbestuur nader bekeken of daar de problematiek rondom loden leidingen
daadwerkelijk speelt. Een installateur is daarvoor benaderd. ln overige gebouwen in eigendom
van de gemeente (niet zijnde schoolgebouwen) zijn onlangs de waterinstallaties onderzocht.
Daarbij is ook nagegaan of er lood aanwezig is in het in gebruik zijnde deel van de binnen-
installatie. Er zijn geen aanwijzingen dat dat het geval is.

Bodemverontreiniging
ln de VWOI (Voorschriften Werkzaamheden Ondergrondse lnfrastructuren) staat bijartikel 1Ba
beschreven hoe te handelen bij bodemverontreiniging. Voorafgaand aan de werkzaamheden
dient de aanbieder (lees nutsbedrUfl bij de Regionale Milieu Dienst na te vragen of er sprake is
van bodemverontreiniging of het vermoeden van bodemverontreiniging ter plaatse van de
geplande werkzaamheden. lndien er iets bekend is over eventuele bodemverontreiniging zal dit
aan de aanbieder worden medegedeeld. De bodemgesteldheid geldt voor zover bekend in
openbaar gebied en van privé grondbezit in algemene zin (waaronder leidingstraten).

Wijze van toezicht in Breda en Zundert
Het toezicht in Breda en Zundert is soortgelijk geregeld als in Roosendaal.
Om hetwerken van nutspartijen in goede banen te leiden kennen zr¡ o.a. hun ENWATEL
(Energie-, Water en Telecommunicatieverordening). Net zoals onze AVOI en VWOI wordt op die
wijze de invloed van de gemeente op graafactiviteiten via een vergunningstelsel geregeld,
inclusief toezicht.

lk beschouw de acties 2020-420 en2020-421 hiermee als afgedaan
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