
 
 

 

Raadsmededeling 

 

Datum: 2 februari 2021 Zaaknummer: 348930 

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Raaijmakers 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Steller:  

Kopie aan:  

Onderwerp: Afsluiten contract met Brabant Water voor het verleggen van kabels en leidingen 

Bijlage:  

 
Kennisnemen van 
Afsluiten van een nieuw contract met Brabant Water voor het verleggen van kabels en leidingen. 
 
Inleiding   
Eind 2019 heeft het college besloten het geldende contract met Brabant Water voor het verleggen van ka-
bels en leidingen op te zeggen. Gelijktijdig zijn de nieuwe “beleidsregel gebruik van gemeentegrond Roo-
sendaal door nutsbedrijven 2019” en de “beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels/leidingen in 
Roosendaal 2019” van toepassing verklaard. Reden voor dit besluit was dat Brabant Water - na lang overleg 
- ons onvoldoende tegemoet kwam in een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie bij de uitvoering van 
werkzaamheden. Naar aanleiding van deze opzegging heeft Brabant Water vorig jaar een nieuw voorstel 
gedaan. 
 
Informatie  
Als gemeente hadden we kunnen persisteren in ons standpunt dat Brabant Water moet voldoen aan  
nieuwe beleidslijn. In die situatie zou dat zeker hebben betekend dat Brabant Water een procedure zou 
aanspannen bij de rechter, een procedure die lang kan duren, kostbaar is, waarbij ook nooit 100% zeker-
heid kan worden geboden dat die door de gemeente zal worden gewonnen. Daarnaast zou de gemeente 
dan zelf vanuit haar publiekrechtelijke rol ook zorg moeten gaan dragen voor de aanleg en het onderhoud 
van brandkranen en ook de kosten daarvan moeten dragen. 
 
Bovenstaande in acht genomen is besloten de onderhandelingen opnieuw op te starten. Uiteindelijk is als-
nog overeenstemming bereikt over een nieuw 5-jarig contract. 
 
Consequenties 
De nieuwe afspraken geven de gemeente een betere positie betreffende de aanleg en onderhoud van 
brandkranen. Zo behoudt de gemeente niet alleen haar rechten met betrekking tot aanleg en onderhoud 
van brandkranen in het nieuwe contract. Ze behoudt haar rechten ook na afloop van het 5 jarig contract 
(o.a. gratis aanleg en onderhoud van brandkranen en gratis gebruik van bluswater) en is ook de uitwerking 
voor de aanleg en onderhoud van brandkranen beter geregeld. 
 
De nieuwe afspraken geven de gemeente een betere financiële positie bij het verleggen van kabels en lei-
dingen. In het nieuwe contract wordt er 50% van de gemaakte kosten door Brabant Water in rekening ge-
bracht bij het verleggen van kabels en leidingen. Voorheen was dit 80%, dit brengt de gemeente financieel 
voordeel. Op dit moment is de hoogte van dit voordeel voor 2021 nog niet inzichtelijk. Als we kijken naar 
facturen uit 2019 en 2020 betekent dit een voordeel voor de gemeente van circa € 15.000,- / jaar. 
 
Bijlagen 
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Afsluiting en ondertekening 
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,            De burgemeester, 

                               
 
 


